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PE ȘANTIERUL LUPENI

Noi obiective în lucru
Anul acesta, constructo

rii șantierului 7 Lupeni an 
dat în folosința minerilor 
din localitate un număr 
de 4 blocuri moderne cu 
169 apartamente conforta
bile. In prezent mai sînt 
în construcție încă 4 blo 
curi cu peste 200 aparta
mente, care urmează să 
fib ptedate în săptămînile 
viitoare.

De ' curînd, constructo- 
J^^mestui șantier au pri- 
BS^kentru execuție pla
nurile unor noi blocuri tot 
în cartierul Braia. Printre 
acestea se numără blocu-

APLALZE
Recent, la invitația or

ganizației de partid din 
unitatea de pompieri Pe
troșani, școala populară 
de artă a prezentat în fa
ta efectivului un frumos 
program artistic.

$i-au dat concursul so 
liștii Scărlătoiu Nicolae. 
Piso Eugen și Munteanu 
Rozalia, care pentru cali
tatea interpretării au fost

rile A 1 cu 40 aparta
mente, A 2 și A 3 cu cîte 
60 apartamente, cele 6 
blocuri B avînd fiecare 
cîte 32 apartamente si 
blocul H cu 60 aparta
mente — în total 412 a- 
partamente noi.

In afară de aceste blo
curi, constructorii lupeneni 
au primit planurile șl au 
început deja săpăturile la 
fundația unui cinemato
graf cu 500 locuri șl o 
seamă de încăperi anexă. 
Toate aceste construcții 
vor fi date în folosință 
în cursul anului viitor.
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MERITATE
răsplătiți cu ropote de 
aplauze. La fel, poeziile 
recitate ca și melodiile 
populare de pe întinsul 
patriei interpretate la 
vioară și acordeon de că
tre profesorii Pataki A- 
lexandru și Lucad VasiJe 
au entuziasmat publicai 
auditor.

BORU STAICU 
corespondent

Noi realizări înscrise de mineri 
pe graficul întrecerii

Fruntași pe bazin
Minerii de la Aninoasa ocupă primul loc în între

cerea cu celelalte exploatări miniere din Valea Jiu
lui. In prima decadă a lunii noiembrie ei au scos din 
abataje 1626 tone de cărbune peste plan. Acest spor 
de producție a fost obținut pe seama creșterii pro
ductivității mundi la 1,253 tone «ărbune pe post 
față de 1,220 tone cît este planificat

O activitate rodnică au desfășurat-o în prima de
cadă a lunii curente minerii din sectorul L Ei au 
extras peste prevederile planului 1082 tone de căr
bune de bună calitate. Merite deosebite au în ob
ținerea acestui rezultat brigăzile minerilor David 
Ioan, Mănăilă ■ VasHe și Cristea Aurel.

Cuvîntul minerilor din Lonea
In abatajele minei Lonea se desfășoară o vie în

trecere. pentru îndeplinirea integrală a angajamen
telor anuale. Rod al acestei întreceri sînt cele 861 
tone de cărbune extrase în plus de minerii de aici 
în prima decadă a lunii noiembrie.

Mai mult de jumătate din această cantitate de căr
bune a fost dată de minerii sectorului III — sector 
fruntaș pe exploatare. AicL cele mai frumoase re- 
zultaie le-au dobîndit brigăzile conduse de minerii 
Compodi loan și Solovan loan. Lucrînd cu un ran
dament mai mare de cît cel planificat eele două 
brigăzi au ex
tras peste plan JQQQ fQne cărbune
600 tone de
cărbune. în pluS

Colectivul sectorului III de Ia 
mina Petrila, care și-a realizat cu 
două luni și ceva mai devrbme an 
gajamentul anual la producția de 
cărbune, continuă să obțină noi 
succese. In prima decadă a lunii 
noiembrie,incest colectiv a adău
gat la realizările anterioare încă 
aproape 1000 tone de cărbune 
peste plan. Față de planificat 
productivitatea muncii a crescut 
în acest timp pe sector eu 9,3 la 
sută

$i de astă dată, în fruntea în- 
treeerii pe sector s-au situat bri
găzile minerilor Cîșlaru loan, Bar- 
tok Iosif, Purda Constantin care 
au roalizat randamente de aproa
pe 7 tone eărbune pe post. Pe a- 
ceastă bază ele au extras din a- 
bataje 780 tone de cărbune peste 
prevederile planulut

Brigada minerului Karăcsonyi Rudolf, de Ia sectorul III al minei 
Vulcan, obține rezultat» frumoase în întrecere datorită bunei orga-i 
nizăxi a muncii în brigadă.

IN CLIȘEU: Maistrul minier Szikomâs Tiberiu explică minerului 
șef de schimb Baciu Augustin și vagonetarului Drîglă Dumitru, din 
brigada lui Karăcsoayi Rudolf, lucrările care trebuie făcute în abataj 
«a să se asigure obținerea unor rezultate bune.

----- -----------0-----------------

CARNET: ÎN ÎNTRECERE
Soții Lilă, Paulina și Const ordin 

lucrează la Viscoza Lupeni.
De curlnd muncitoarea Lilă Pau

lina a primit din partea condu
cerii întreprinderii o primă excen 
țională pentru frumoasele rezultate 
•tbținuîe in producție. Pe nimeni 
nu a surprins acest fapt, deoarece 
Lilă Paulina a fost printre primele 
muncitoare ale secției, care a pre
luat inițiativa filatorilor „La o mie 
bobine iilate nici un rebut", și n 
adaptat-o la specificul muncii de 
la mașinile de răsucit. Tot ea, prin 
exemplu personal. In calitate de 
agitatoare, a militai pentru apli
carea inițiativei de către toate 
muncitoarele din secția răsucii. 
Ca rezultat, in întrecerea pentru 
cit mai multe bobine de bună ca
litate s-a situat pe loc de cinste 
Angajîndu-se să producă 1.500 kg. 
tire răsucite fără nici un rebut, in 
luna care a trecut a dat 2.439 kg. 
iire și întreaga cantitate produsă 
a fost acceptată de controlul de 
calitate. Inifiativa „La o mie kg. 
fire răsucite nici un gram 
rebut" este intr-adevăr mobiliza
toare Ca dovadă, urmînd exem- 
olul agitatoarei Lilă Paulina, mai 
multe muncitoare s-au angajat să 
producă între 1.200—1.500 kg. fire 
iară nici un gram rebut. Și toate 
s-au ținut de cuvînt.

Aceasta este solia centratorulm 
Lilă Constantin. Cum o fi el ?

In lumina Directivelor Congre ■ 
sulul al lll-lea al partidului, în 
secția filatură s-a născut inițiativa 
„La o mie bobine filate nici un 
rebut". Organizația de bază, ani- 
matoarea acestei inițiative, a ano

Uzat aportul comuniștilor din sec
ție la mobilizarea tuturor filatori
lor și centratorilor la aplicarea 
ei. Pe atunci Lilă Constantin na 
era membru de partid, dar s-a si
tuat printre acei care au pornit 
sâ-i de-a viață valoroasei initiati
ve. Mai tîrzlu, cînd s-au creat 
condiții prielnice pentru produce
rea a 2.000 bobine fără rebut, bilă 
Constantin, candidat de partid, s-a 
angajai să-i sprijine pe filatorii 
din brigada sa, ca să aplice cu 
succes inițiativa. El însuși s-a stră
duit să centreze cît mai multe bo
bine fără ca să dea naștere la re
buturi. Și a reușit să se situeze în
tre fruntașii secției la fel ca toți 
comuniștii din filatură.

De l-ar întreba cineva pe cen- 
t taiorul Lilă Constantin, cu cine 
se întrece, înainte de a răspunde, 
ar aduce vorba de colaborarea din < 
tre secții, ca despre o necesitate 
imperioasă In desfășurarea întrece
rii, iar apoi, ar spune că e firesc 
ca soții intre ei să se întreacă, 
chiar cînd nu lucrează in aceeași 
secție, căci doar au același obiec
tiv — îmbunătățirea calității pro
duselor.

Recent, la adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a comi
tetului de partid de la Viscoza 
Lupeni, s-a remarcat faptul că în 
fruntea întrecerii socialiste se află 
comuniștii, oameni ca soții Lilă, 
care prin exemplul lor personal au 
dovedit că se pot produce bobine 
multe și de bună calitate, că re
buturile pot fi lichidate.

MARGARETA MICA
•—-fa
» ♦ j Iată un grup format din to- *
* varășele Vass Rozalia, Bercea ș
* Elena, Manole Maria și Mun- *
* teanu Emilia, muncitoare la t
* A.C.R.E. Vulcan, preocupate •
* de izolarea sirmelor de bobinaj :
j pentru rotoare de curent con- • 
ț tinuu. *

Pregătiri 
pentru iarnă

De mai mult timp serviciul ad
ministrativ al preparației din Pe
trila a întocmit un plan de măsuri 
privind pregătirile de iarnă. Pre
vederile acestui plan au prins via
tă. Iată cîteva din ele: S-a cură
țat și reparat jgheabul de la cana

lul Fero, s-a reparat și s-a făcut 
izolarea acoperișului de la baia 
muncitorilor, s-a reparat șopronul 
de fin etc. De asemenea, s-au re
parat cojoacele și pîslarele, s-au 
pregătit săniile pentru iarnă, s-an 
reparat geamurile și ușile de la 
clădirea administrativă, magazie șt 
baie, s-au revizuit gheretele de 
pază, s-au verificat și pus la punct 
trile de incendiu.

Au fost luate măsuri pentru pre
gătirea uneltelor de dezăpezire și 
s-a asigurat transportul cărbunilor 
la domiciliul angajaților.

C. BĂDUȚÂ 
corespondent

Cu sprijinul ccfâfcnllor șl In
Experiența a arătat eă, eu cît 

sfaturile populare țin o legătură 
mai strînsă eu masele, cu cît reu
șesc să atragă în jurul lor uri nu
măr mai mare de cetățeni, cu atît 
activitatea lor este mai rodnică. 
Cu sprijinul comitetului orășenesa 
de partid Petrila, am căutat să 
folosim forme tot mai variate de 
atragere a cetățenilor la îndepli
nirea sareinilor ce ne stau în față 
să stimulăm inițiativele lor crea
toare. Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Petrila, 
deputății, împreună au locuitorii 
din circumscripții, se sfătuiesc a 
deseori asupra posibilităților de 
înfăptuire a unor noi lucrări de 
bună gospodărire și înfrumuseța
re a orașului. Propunerile cetă 
țenilor sînt studiate cu atenție. 
Secția organizatorică' a sfatului 
popular ține evidența tuturor pro
punerilor, urmărește modul de so
luționare a acestora. La comitetul 
executiv a fost creat un colectiv 
care studiază și repartizează sec
țiilor de resort propunerile făcute 
de cetățeni. Propunerile alegăto
rilor s-au dovedit a fi de un real 
folos în activitatea noastră, aju- 
tîndu-ne să cunoaștem mai bine 
starea de lucruri din diferite sec
toare, preocupările și cererile oa-

IOSIF FEHER
președintele Sfatului popular 

al orașului Petrila

menilor muncii. In lumina propu
nerilor primite, sfatul popular a 
inițiat anul acesta numeroase ac
țiuni în interesul cetățenilor.

Un exemplu elocvent îl consti
tuie acțiunea desfășurată de nu
meroși deputați pentru refacerea 
rețelei de drumuri și poduri. In 
satul Birăoni, de exemplu, depu
tatul Avram Ilie a desfășurat o 
muncă susținută pentru mobiliza
rea cetățenilor la extragerea și 
transportarea a 240 m.c. material 
pietros necesar refacerii drumului 
comunal. Merită să fie scoasă în 
evidență și preocuparea «omisiei 
permanente de gospodărire a sfa 
tului popular în ce privește ini
țierea unor acțiuni de bună gos
podărire și înfrumusețare a ora
șului. încă în primăvara anului 
curent, această comisie, a cărui 

președinte este deputatul Popa 
Viorel, a venit cu propunerea re
facerii unei străzi cu macadam în 
Gartierul de sus al orașului In 
scurt timp, lucrările au fost ter
minate. Tot așa s-a procedat și Ia 
refacerea străzilor V. I. Lenin șii n i. ... i , ,

interesul lor
A. S. Pușkin. Totodată s-a așter
nut balast pe drumul de munte de 
pe Valea Popii și pe alte drumuri 
comunale. In total au fost refă
cute și întreținute în acest an 
drumuri pe o lungime de 1800 m. 
Valoarea acestor lucrări ridieîn- 
du-se la peste 220.000 lei. La pro 
punerea alegătorilor din circum
scripția deputatului Orban Iosif 
s-a refăsut podul de peste Jiu ce 
face legătura între strada Repu
blicii și cartierele Grigore Preo
teasa și Traian Vuia. De aseme 
nea, s-au construit poduri noi Ia 
Cheile Tăii, în strada ‘ Avram lan- 
cu, precum și 42 de podețe, din ci
ment, în cartierele de jos și de 
sus ale orașului.

Deosebit de folositoare în în
deplinirea propunerilor făcute de 
cetățeni s-au dovedit a fi studiile 
și controalele întreprinse de co
misia permanentă comerț și coo
perație a sfatului popular. Astfel, 
Ia propunerea acestei comisii' s-a 
deschis în Petrila un centru de 
pîine și lapte, s-a reparat maga
zinul alimentar nr. 24 și s-a ereat 
un spațiu corespunzător pentru 
măcelăria din partea de jos a ora
șului. Lufcrări importante de reno
vare s-au efectuat și la magaziriele 
nr. 16 și 33 din Lonea, precum și 

la unitățile alimentare din sateK, 
Cimpa și Jieț. Tot ca urmare a 
sprijinului aGordat de comisia per
manentă comerț și cooperație, în 
orașul nostru s-au efectuat și alte 
lucrări. Nu de mult, s-au termi
nat și s-au dat în folosință pie
țele din Petrila și Lonea, amena
jate eu fonduri din bugetul sfa
tului popular și care au costat 
108.000 lei.

Multe cereri îndreptățite ale ce
tățenilor, făcute în întîlnirile eu 
deputății, au fost îndeplinite. Ale
gătorii din cartierul Traian Vuia 
au cerut înființarea unei circum
scripții sanitare. De cîteva luni, 
un medic și personalul sanitar 
neeesar se îngrijesc de ocrotirea 
sănătății populației din această 
parte a orașului. De asemenea, la 
cererea cetățenilor, s-a deschis un 
cinematograf la Jieț, a fost repus 
în circulație autobuzul pe ruta 

■ Petrila—Cimpa.
Preocuparea comitetului execu

tiv în ce privește antrenarea ma
selor largi de cetățeni la acțiui 
nea de înfrumusețare a orașului, 
rezultă și din aceea că în cursul 
acestui an au fost mobilizați la 
muncă patriotică 84.785 cetățeni, 
iar economiile obținute prin mun
că voluntară 'însumează 847.850 
lei.

(Continuare în pag. 3-a)



steagul; roșu

tehmcjh miniere
O problemă rezolvată

la

acordă UD

Avariile 
fost frec 
foraj din 
stăruința 

a le evî

aproximativ

a I.E.M.H, 
îndeaproape

s-au efectuat 16.010 ore de instru
mentație ceea ce înseamnă că un 
număr de 22 de granice lună nu 
au contribuit ia realizarea sarci
nilor pierzîndu-se 
2.500 m. foraj.

Conducerea tehnică 
Deva s-a preocupat
de rezolvarea problemei preîntlm- 
pinării acestor avarii în timp ctt 
nud scurt.

Astfel, tov. Suciu Sever, Ingi
ner șef adjunct al Întreprinderii 
■ conceput un dispozitiv de si
guranță care se montează deasu 
pra tubului carotier. 
dispozitiv se asigură 
garniturii de foraj de 
rotier rămînînd la puț
tata din acest dispozitiv și tubul 
carotier prins. Operațiunea de fi
xare a dispozitivului respectiv 
constă din trei manevra în mini
mum de timp, rămînînd a se face 
degajarea corpului 
și a tubului 
carea lor eu 
diametru mai 
prin metode

Dispozitivul
iat cu succes la sonda 
cîmpul minier Lonea.

Prin aceasta realizare 
cheltuielile șl timpul de

Prin acest 
deșurubarea 
la tubul ca- 
doar jumă-

i

Transformatori 
uscați 

pentru mină
Si la minele din Valea Jiului 

tendința este de a se Înlocui trans
formatorii cu ulei din subteran, 
mărindu-se prin aceasta și mai 
mult siguranța împotriva incen
diilor. In acest scop a și sosit nu 
demult primul prototip de trans
formatori uscați de construcție an- 
tigrizutoasă proiectat în țară și 
executat la uzinele „Electropute- 
ro" din Craiova Acest 
transformatori cu o putere 
kVA si 8000/400 V are 
rle sticlă și e impregnat
siliconic deosebit de rezistent la 
temperaturi înalte

Acest tip de transformatori mo
derni prezintă, afară de siguran
ță sporită la funcționarea în sub
teran, incă o serie de avantaje 
față de vechile instalații cu ulei 
Prototipul transformatorilor uscați 
a trecut cu reușită prin probele 

> de Ia 
( mează 
ț pentru 
? lui In

tip de 
de 200 
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llings durata, in spe- 
cînd garnitura de pră 
la puț e strînsă la ma
acest caz se deșurn-

In literatura tehnică de specia 
Jitate din domeniul forajului 
sondele petroliere și a celor de 
explorări miniere se
larg spațiu avariilor și factorilor 
ce le cauzează. Cele mai compli 
cate avarii sînt prinderile la put 
a garniturilor de foraj, 
din această categorie au 
vente și la sondele de 
Valea Jiului, eu toată 
muncitorilor sondori de
ta. Ele constau in rămînerea gar
niturii de foraj blocată în gaura 
de sondă; fie în talpă fie mat sus 
de talpă.

Pentru salvarea găurii de son 
dă și pentru recuperarea mate 
șialelor rămase înțepenite în gau
ra de sondă se execută așa-numi- 
ta instrumentație eu prăjini stin
gă. Această operațiune este foarte 
grea și d? 
elal atunci 
Jini prinsă 
ximum. In
beazfi prăjinile bucată eu bucată 
«au chiar cîte un cep sau mufă. 
Operația aceasta cere 10 sau 12 
®amenl care să tragă „la clește"

Nici o muncă în foraj nu-i mai 
istovitoare ca cea de a instru 
menta cîteva luni în șir zi și noap
te. Dacă facem un bilanț al in 
itrumentațiilor la sondele din Va
lea Jiului provenite din prindeți 
de garnituri la puț rezultă că în 
perioada celor zece luni trecute 
din acest an numărul lor e des 
tul de sporit și cu cheltuieli mari 
Astfel, Ia secția de foraj Uricant 
un număr de zece sonde au avut 
instrumentații de acest fel care 
au necesitat cheltuieli ce se eî 
frează la 770.037 lei. Și la secția 
d» foraj Livezeni s-au înregistrat 
două instrumentații care au cau 
znt o pierdere valorică de 228.775 
lei. In total instrumentațiile de 
la «tndele de foraj din Valea Jiu
lui au diminuat cu o valoare de 
aproape un milion de lei posibi
litățile de realizări frumoase la 
economii. Instrumentațiile au in
fluențat negativ șî realizările de 
plan. In eele două secții de foraj*

dispozitivului 
«arotier prin îmbră- 
un tub carotier cu 

mare sau tocarea lor 
aplicate pînă acum, 
a fost experimen- 

5566 din

se reduc 
rezolvare 

a avariilor la sondele de foraj 
aproximativ 90 la sută.

I. BARABULA 
maistru de foraj Livezeni

___ „ —=©==—
A apărut lucrarea :

PROSPECȚIUNEA 6E0CHIMICÂ
Fl. Popea 
Steclaci 
N. Filipescu 
Steclaci
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Colțul

Dr. chim, 
ing. L. 

Dr. ing. M. 
ing. A.

In introducere se face o ex
punere a principiilor care stau 
Ia baza prospecțiunii geochi
mice și se descriu aureolele 
geochimice. se descriu apoi 
metodele geochimice de pros
pecțiune, după următoarea 
schemă: pregătirea campaniei 
de teren, desfășurarea lucră
rilor de teren, efectuarea ana
lizelor pe teren și în labora-i 
tor, aparatura și reactivii ne
cesari, reacțiile de identifica
re a ionilor de interes geochi- 
mic, elaborarea și interpreta
rea rezultatelor.

S.C.S.M. Petroșani și ur
să tie Încercat In subteran, 

a se vedea comportareo 
exploatare.

)
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Inovații eficiente
Metalurglștii de la U.R.U.M.P. 

au obținut anul acesta realizări 
deosebite în producție, pe seama 
sporirii productivității muncii. A 
cest important indice a crescut 
în cele zece luni trecute cu peste 
10 la sută, ceea ce a adus colec
tivului succese și în reducerea 
prețului de cost. La baza sporirii 
productivității muncii și a celor 
peste 1.800.000 lei economii reali 
zate au stat și inovațiile aplicate 
în producție. La cabinetul tehnic 
al uzinei s-au realizat în 10 luni 
un număr de 63 propuneri de ino 
vații din care 29 au fost accep
tate. Economiile post calculate a- 
duse uzinei de inovațiile realiza 
te se cifrează la 146.705 lei, iar 
cele antecalculate la 64.206 lei 
Intre inovațiile eficente se numă
ră „Adaptarea la ferăstrăul cirou 
Iar a unul dispozitiv pentru tăiai 
lemnul la diferite profile" reali
zată de inovatorii Visnovski Iu- 
liu și Ludinaș 

pentru nisipuri" 
Rus Gavrilă și 
precum și alte

■lLB?L»!!»gngg

Cursuri de ridicare 
a calificării

Ridicarea continuă a nivelului 
de calificare a muncitorilor din 
uzină constituie esențialul pentru 
ca ei să stăpînească tehnologia de 

-fabricație în așa fel îneît să asi
gure minerilor utilaje și piese de 
schimb cu caracteristici tehnice 
mereu îmbunătățite. Sub îndru
marea organizației de partid, con
ducerea uzinei a luat și anul a 
cesta măsuri pentru deschiderea 
de cursuri pentru ridicarea califi
cării. La aceste cursuri, diferen
țiate pe specialități, s-au Insets 
cca. 220 muneltori din uzină. La 
majoritatea secțiilor cursurile s-au 
deschis fiind frecventate de 
turnători, mecanici, lăcătuși, 
gări, frezori, electricieni etcj|^9 
nici să dobîndeaseă noi cunoșfi j- 
țe profesionale.

—... —=-Q——

Ion, „Rețeta nouă 
concepută de tov. 
Kristaly Ludovic, 

inovații valoroase.

Noutăți din mineritul sovietic

La mina Dîlja sînt în curs de execuție lucrările pentru electri
ficarea transportului. Se instalează linia aeriană de curent continuu 
pe traseele principale de 
tive electrice cu care se 
economicos. In fotografie 
sosite de curînd la mina

transport de Ia suprafață, au sosit locomo- 
va efec tua un transport mai rapid șl mat 
cele do uă locomotive electrice cu troley 

Dîlja.

Uriașe zăcăminte 
de cărbuni descoperite 

în sudul bazinului Donetk
Bazinul minier Donețk, cel mai 

vechi din țață, joacă un mare rol 
în dezvoltarea siderurgiei părțlt 
europene a U.R.S.S. In anul 1965 
extracția de eărbune în 
Donetk va ajunge 
lioane tone.

Bazinul Donețk 
prin cărbunii săi 
calitate superioară. 
giunib1 lui de vest ,_ _____ __
cum ssf. considera pînă aci^n. d| 
și zăcămintele din sudul De>cba« 
ului sînt bogate în cărbune. Re 
cent geologii au descoperit în su 
dul bazinului Donețk uriașe zăcă
minte de cărbune evaluate Ia pea- 
te un miliard tone. Cărbunii de» 
coperiți aici sînt de calitate su
perioară. aproape că nu au nevoie 
să fie înobilați. Suprafața noii re
giuni carbonifere descoperită în 
sudul Donbasului este de 1.500 km.p.

In anul 1964 în satul Pavlovka 
va începe construirea primei mine 
din Donbasuî de sud. Peste un 
aici se va construi o a doua mină 
care va extrage zilnic 4.000—6.000 
tone de cărbune.

pînă la
bazinul
204 ml

renumit 
cocsificabili de 
Nu numai re- 

si centrale, asa

este

eu pădurea și uscăturile. Un a- 
devăr recunoscut de toată lumea, 
verificat în viată. Pentru că „us 
cituri" se găsesc nu numai în pă
dure. Se mai întîlnesc și intre 
oameni. De pildă, în colectivul 
minei Vulcan sînt unii care nu se 
comportă ca alții în privința res
pectării normelor de tehnică a 
securității. Astfel, vagonetarii j 
Alupulesei Dumitru și Tiron Via- • 
dimir și-au permis nu demult să * 
circule pe suitorul nr. 5 între o- ♦ 
rizontul 590—630 nu pe secția de J 
circulafie și pe propriile picioare, • 
cum prevede N.T.S.-ul, ci mai co- î 
mod: tolăniți In chibia pentru • 
transportul lemnelor. Grav certați» 
cu disciplina s-au dovedit a fi, de • 
asemenea, semnalistul Cihianu - 
loan si cuplătorul Mihai V asiio. * 
de la puțul nr. 1. Ei au fost gă- ♦ 
siți de organele de protecție a • 
muncii cu ușile coliviei deschise * 
In timpul transportului de persona! ♦ 
pe puț. O abatere grosolană de la J 
N.T.S. a comis și artificierul Nagv 
Zoltan de la sectorul IV. Neținînd 
seama că iși pune viața In pericol, 
el a introdus... autoservirea la cir-

J cuiația pe puț; singur a da!
• semnal de pornire și a urcat în 
î colivie grăbindu-se să iasă pe pu- 
J țul 8. Pentru această „inovație"
• artificierul Nagy Zoltan a primit
• ceea ce a meritat. La fel au fost 0 0 0 
f 
0

♦

e
<•
♦
♦

♦

t

♦
♦

*

«
*
0

♦

I

4

0

♦ 
0
0
♦
♦♦ ministratlve șf ceilalți certați ca j 

N.T.S.-ai de la mina Vulcan. • 
R. NICOLAE î 
corespondent *

«

„recompensați" prin măsuri ad-

* *:
Viaja cere o muncă mai vie, mai 

cu cartea tehnică

100. In bi- 
găsesc 660 
puțin fată 

sînt și ac- 
cabinetul

minerii loneni au făcut

cameră, 
rotative, 
fața co 
perspee- 
tehnico-

Mina Lonea trece prin transfor
mări înnoitoare. Se deschid not 
locuri de muncă, sporește numărul 
utilajelor moderne instalate la lo 
curile de producție, se extind pe 
scara largă procedeele avansate 
de lucru. Anul acesta la mina Lo
nea s-a extins metoda de exploa 
tare cu abataje frontale armate 
metalic ■,
cunoștință cu un șir de noutăli 
tehnice introduse la locurile lot 
de muncă: craterele moderne și ar
marea mixtă în abataje 
perforatoarele pneumatice 
uerforajul umed etc. In 
lectivului se deschid largi 
tive de a realiza indici
economici tot mai înalțt Dar pentru 
aceasta se cere ca tehnica nouă 
să fie folosită cu pricepere, ceea 
ce presupune un nivel de calificare 
corespunzător, cunoștințe tehnico - 
profesionale multilaterale, dezvol

tate. Cartea tehnică este un izvor 
nesecat pentru dobîndirea acestor 
cunoștințe. Cum este ea folosită 
la mina Lonea?

In legătură cu cartea tehnică, cu 
felul cum e folosit acest minunat 
izvor de ridicare a cunoștințelor 
profesionale s-au purtat 
conferința organizației 

Comuniștii de la mina 
criticat slaba activitate
niul muncii cu cartea tehnică. Si 
pe bună dreptate. Biblioteca ca-

discuții in 
de partid. 
Lonea au 
iu dome-

Mnetului tehnic al minei a fost 
frecventată de la începutul anu
lui doar de 62 cititori. Numărul 
cărților tehnice împrumutate la 
cititori de-abia întrece 
blioteca cabinetului se 
volume, ceea ce este 
de posibilități. Puține 
tiunile desfășurate de
tehnic pentru popularizarea cărții 
tehnice, pentru atragerea de noi 
cititori din rîndul muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. Singu
rele acțiuni inițiate se rezumă la 
cîteva anunțuri sub formă de cir
culare difuzate în sectoare prin 
care se fac cunoscute cărțile de 
specialitate noi apărute, precum și 
la deschiderea unui stand-expoziție 
de cărți tehnice la mina Lonea III. 
Munca slabă cu cartea tehnică a 
fost cauzată și din lipsa unui lo
cal corespunzător pentru cabinetul 
tehnic, din care pricină acesta a 
fost mutat cînd de la direcțiunea 
exploatării la mina Jieț, cînd de 
aici înapoi la direcțiune. Condu
cerea minei era datoare să creeze 
condiții optime cabinetului tehnic 
pentru a-și desfășura activitatea. 
Ce ajutor va trebui să acorde acum 
cabinetului pentru a înviora munca 
cu cartea tehnică ? Responsabila 
cabinetului tehnic, tovarășa ing. 
Nicoară Iozefa, are cîteva propu
neri în această direcție. In primul 
rînd; cu sprijinul conducerii es

susținută

și a comitetului sindica- 
fie amenajate biblioteci

de
B 

de 
de

ce s-a făcut 
cărții tehnice, 
noi muncitori, 
in rîndul ce-

acestor biblioteci 
un tehnician sau 
să țină în per 
cu biblioteca ca

ploatării 
tuîui Să 
volante cu cărți tehnice la cele trei 
guri de mină: Lonea I, II și III. 
iar de activitatea 
să răspundă cite 
inginer. Aceștia 
manenfă legătura
binetului tehnic improspătînd stan
durile cu lucrările noi apărute, 
să ajute responsabila cabinetului 
la organizarea de acțiuni în munca 
cu cartea tehnică. In al doilea 
rînd, să fie pusă în aplicare hotă- 
rîrea luată nu de mult la o cons
fătuire cu inovatorii, și anume de 
a se alcătui un colectiv de ingineii 
și tehnicieni, cu înaltă calificare 
și cititori activi ai cărții tehniee, 

care într-o anumită zi pe săpta 
mînă să se întîlnească cu inova
torii din sectoarele minei în scur
te consfătuiri de documentare teh
nică. Cu acest prilej inovatorii ar 
primi îndrumări prețioase din par
tea colectivului în legătură cu li
teratura de specialitate ce 11 se 
recomandă spre studiu pentru a 
rezolva problemele tehnice pe care 
le ridică inovațiile atăcate.

Mai 
meniul 
și la 
toresc
de peste 13.000 de volume numai 
900 sînt cărți tehnice. Biblioteca 
se cere mai bine dotată cu lucrări

mult se cere tăcut 
muncii cu cartea 
biblioteca clubului 

din Lonea. Aici, din

in do- 
tehnică 
munct- 
fondu".

specialitate editate mai recent, 
mic numărul de 1.543 volume 
acest gen schimbate la cititori 
la începutul anului și pînă în

prezent. Puțin e șl 
pentru popularizarea 
pentru atragerea de 
tehnicieni și ingineri
lor care citesc literatura de spe
cialitate. Biblioteca a organizat a- 
nul acesta puține acțiuni în mun
ca cu cartea tehnică: un simpozion 
la mina Lonea I cu tema „Despre 
cartea strungarului" o informare 
.Ce-i nou în literatura tehnică" 
ținută la mina Jieț, două standuri 
— expoziție cu cărți de specialitate 
la sectoarele minei Lonea, cîteva 
prezentări de cărți 
Orice s-ar spune 
Viața însăși cere 
vie, mai susținută 
nică. Tehnica | 
muncitorii 
nerești de 
pasul cu 
a tehnicii 
citind 
învățînd din ea, îmbogățindu-și si 
perfecționîndu-și continuu cunoș • 
țintele profesionale. Devenind prie
teni ai cărții tehnice, în număr 
din ce în ce mai mare, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii loneni vor 
putea stăpîni mai bine tehnuu 
nouă, vor rezolva cu competijjpă 
problemele ridicate de procesul de 
producție, de 
tot mai mari 
fața minerilor.

i tehnice și atît. 
e prea puțin l 
o muncă 
cu cartea teb- 

progresează, iar 
și cadrele tehnico-ingi- 
la mina Lonea pot țins 
dezvoltarea impetuoasă 
zilelor noastre numai 

literatura de specialitate.

mai

sarcinile 
puse de

economice 

partid în

I. BALAN



Calâtafea producției
TRIBUNA AGITATORULUI

In urmă cu aproape patru luni, 
biroul organizației de bază mi-a 
.încredințat sarcina de agitator în 
brigada lui Petric Simion, unde lu
crează numeroși tineri și care în 
majoritate au învățat meseria la noi 

(în sector. Brigada lucrează în aba 
■tajul 503, din sectorul V al mine! 
Lonea. Brigada s-a angajat să ex
tragă în acest an 2.000 tone Căi- 
buhe peste plan și să Îmbunătă
țească simțitor calitatea produc
ției. In cursul celor zece luni care 
s-au scurs din anul curent, briga 
da a dovedit că este hotărîtă să-șl 
ducă la bun sfîrșit sarcinile ce i-au 

‘ stat în față. Pe seama creșterii pro
ductivității muncii, angajamentul 
luat a fost depășit cu peste 600 tone 
de cărbune, Iar prin reducerea con
sumurilor specifice, brigada a reali
zat o esonomie însemnată Ia pre

țul de cost al cărbunelui. Acestea 
sînt rezultate îmbucurătoare. Stră- 

‘ dania tinerilor din brigadă a fost 
r —0— _____

tu sprijinul celăjenilor 
sl Iu lotiieiii lor 

(Urmare din pag. l-a)

t

fost înehi-

propuneri

manifes ■ 
propune 
din cil- 
găseaseă

In activitatea sa, comitetul exe
cutiv a simțit din plin ajutorul 
deputaților Foro Ignat, Pall Irma, 
Kriștaly Anton, Bil Petru, Roja 
Rudolf, Melter Mihai, Rojnic Iosif, 
Vașca Vilma, Faur Irma, Mogoș 
Simion, Bertoti Ileana, care mun- 
aesa cu mult elan în circumscrip
țiile electorale și au antrenat sute 
de cetățeni în întrecerea patrio
tică pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului O mun
că susținută au desfășurat colec
tivele celor două I.L.L.-uri din 
Petrila și Lonea. precum și con
ducerea O.C.L. Alimentara Petro
șani care s-au îngrijit de renova
rea majorității magazinelor din o- 
rașul nostru. Mai puțin s-a simțit 
îAă ajutorul eonducerij. T.A.P.L.

( Altroșani care nu asgmă condi- 
^ffils igienico-sanitare necesare u- 
7 nltăților sale. Asemenea deficien

te tntilnim la bufetele nr. 24 
Lonea, 26 și 57 Cimpa, 33 Jieț. 
Ineet se desfășoară lucrările de 
renovare și mărire a bufetului nr 
56 din Petrila. De asemenea, se 
impune ca tovarășii din conduce 
tea T.A.P.L. să studieze posibili
tățile și să deschidă din nou co
fetăria din Petrila care a 
să cu multă ușurință.

Deși din cele 137 de 
jff făcute anul acesta de alegători, 

mai bine de 80 la sută âu fost 
rezolvate, rezultatele In această 
privință puteau fi și mai bune, 
dacă toți deputății ar fi 
t»t mai multă grijă ca 
rile făcute de alegătorii 
cumssripțiile lor să-și 
ott mai repede rezolvarea. Comi
tatul executiv al sfatului populai 
primește In mică măsură ajuto
rai deputaților Csenteri loan, Spo
rea Petru, Munteanu loan al Vâ
slei, Fondrea Virgil și alții care 
sînt inactivi, nu țin o strînsă le 
gătură cu alegătorii. De asemenea, 
în secțiile sfatului popular nu se 
lucrează de multe ori cu operați 
vttate pentru rezolvarea propune
rilor cetățenilor. Mai avem încă

. unele reclamații privind salubri
tatea în oraș.

O activitate mai rodnică tie
• buie să desfășoare și comisiile 
permanente învățămînt și cultură 
(președinte Niculescu Vasile), ar
hitectură și sistematizare (preșe 

' dlntea Florea Sabin), buget și fi
nanțe (președinte Mercioiu Maria), 
agricultură și valorificări (preșe- 

, dinte Berindei Ionel), care sînt 
obligate ca In lumina sarcinilor 

' izvorîte din propunerile eetățeni 
: lor să studieze posibilitățile de 

rezolvare a acestora, să vină eu 
» propuneri concrete In sesiunile 
sfatului popular pentru buna gos
podărire si înfrumusețare a ora
șului.

Comitetul executiv al sfatului
■ popular, sprijinit îndeaproape de 

ț cele 7 comisii permanente, de fie-
. care deputat în parte, are toate 

posibilitățile de a obține rezultate 
tot mai bune în îndeplinirea pro

■ punerilor făcute de alegători, în 
buna gospodărie și înfrumusețare 
a orașului nostru. 

brigada 
mult șist și 
făcut pentru 
calitate. Am 
rlnd abata-

răsplătită așa cum se cuvine. F.1 
dețin acum, pentru rezultatele ob
ținute în întrecerea cu celelalte 
brigăzi, drapelul de brigadă fruntașă 
pe sector.

Dacă în această perioadă brigada 
a extras cărbune mult, aproape 
2 600 tone peste plan, trebuie să 
recunoaștem că în unele perioade 
cărbunele extras a conținut prea 
mult șist. Ca agitator, am căutat 
<4 conving minerii de importanta 
oe care o are alegerea șistului la 
frontul de lucru. In această privin
ță am analizat cu tnineTii cauzele 
care au făcut ca sectorul să albă 
rebutate în acest an 1.015 tone de 
cărbune pentru șist. Pentru ca cele 
ce aveam să le spun muncitorilor 
să fie cit mai convingătoare, am 

dat ca exemplu negativ brigada din 
abatajul 505, care are cele mai mul
te vagonete de cărbune rebutate 
pentru șist. Am explicat celor pre- 
zenți că tov. Popa Ioan, șef de 
schimb in această brigadă, urmă
rește numai realizarea cantitativă a 
planului, neglijind calitatea produc
ției. Am arătat apoi muncitorilor că 
și producția extrasă de 
noastră conține uneori 
am sugerat ce trebuie 
a da cărbune de bună 
subliniat că iu primul 
jul trebuie bine podit, pentru a evi
ta scurgerea de piatră rezultată din 
rambleiere. Totodată am vorbit ti

nerilor despre pușcarea selectivă a 
frontului de lucru, despre răspun 
derea pe care o poartă fiecare mem
bru al brigăzii față de calitatea pro
ducției

Antrenarea întregii brigăzi in lup
ta pentru calitate ne-a adus rezul
tate din ce in ce mai frumoase. 
Dacă In urmă cu clteva timp, bri
găzii i se rebutau lunar între 10— 
30 tone de cărbune pentru șist. In 
prezent acest lucru nu se mai in- 
timplă. De remarcat este faptul că 
in cadrul întrecerii pentru cărbune 
de calitate, în frunte se situează co
muniștii Blag Macovei, Petrie Amos, 
Banc Virgil, candidatul de partid 
Șelaru Nicolae, precum și vagone
tarul Boda Vasile din activul fără 
de partid.

Periodic tov. Tec ar Edmund, se
cretarul organizației de bază, ne 
instruiește pe toți agitatorii asupra 
sarcinilor ce ne revin. In urma ins
tructajelor făcute, eu ca și ceilalți 
agitatori din sector desfășurăm o 
largă muncă politică prin convor
biri colective și discuții individuale 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
stau în fața colectivului sectorului.

I. NICOLAE 
agitator — mina Lonea

I

FOTBAL

Minral VdIui
Chiar de la începutul meciului 

contind pentru campionatul re
gional, gazdele se instalează in 
partea de teren a oaspeților și în 
minutele 2 și 4 Melinte și CsărgO 
ratează din poziții favorabile.

Oaspeții joacă mai mult pe 
tripletă și încearcă poarta mai 
ales prin Cuteanu dar portarul 
minerilor, Brînză, este la post. In 
minutul 22 Melinte este faultat Ia 
16 m. Lovitura este exeoutată de 
Nagy care înscrie imparabil: 1—0. 
Nu trec declt 3 minute $1 în tir» 
ma unei centrări a lui Cotroază, 
Csergd înscrie cu capul: 2—0. In 
minutul 38 în urma unei combi
nații între Cotroază, Melinte șl 
CsergO ultimul șutează de la 20 ' 

metri și ridică scorul la 3—0.
Mulțumiți de rezultat minerii 

nu mai insistă ca în prima repri
ză, ceea «e face ca oaspeții să 
combin* frumos 
fără finalitate.

în minutul 63

și să atace dar

Melinte trimite
---------------- O

Etapa echipelor în deplasare
mai bune echipe

POPICE :
întrecerea celor 

de popice din Valea Jiului este în 
plină desfășurare. Specific etapei de 
duminică a fost victoria echipelor 
aflate în deplasare, La Vulcan, echi
pa minerilor din localitate a fost

Colectivul secției I-a chimică de la Viscoza Lupeni obține în
semnate realizări in Întrecerea so cialistă. Realizările sint in bună 
măsură rodul preocupării organiza ției de partid pentru Intensificarea 
Întrecerii socialiste.

IN CLIȘEU: Comunistul Deatcu Gheorghe, secretarul organizației 
de bază din secție, dlscutlnd cu muncitorul Mateescu Nicolae des
pre îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a luat in Întrecere.

------------------ 0------------------

Tinere Bercea, ai pornit
pe un drum greșit!

ale ceiorlalfi tl- 
cinstea colectivului, 
aceștia este tlnărui 
Deși este un but.

Nenumărate exemple bune se pot 
da din rîndul tinerilor muncitori 
care lucrează in sectorul IV al mi
nei Anlnoasa. Majoritatea lor sc 
străduiesc să-și îndeplinească sar
cinile de plan, iar in afara servi
ciului, in societate, au o compor
tare demnă de tinerii zilelor noas
tre

Dar printre tinerii harnici ți con
știincioși mai exista unii care prin 
iaptele lor nedemne umbresc rea 
Uzările i rum oase 
neri, pătează 
Unii dintre 
Bercea loan, 
muncitor, are uneori ieșiri huliga
nice incompatibile cu calitatea de 
muncitor. Deseori, după ce consu
mă alcool, lovește cetățenii pe 
care îi înlîlnește pe stradă, alte 
ori chiar pe tovarăși săi de muncă. 
Astfel, într-una din zilele trecute, 
venind la pontaj în stare de ebrie
tate, l-a lovit pe muncitorul Adam 
Constantin. Fiind tras la răspundere 
de către conducerea sectorului pen
tru această faptă, ti nărui Bercea 
loan și-a luat angajamentul că nn 
va mai comite asemenea abateri. 
Sa vede însă că angajamentul nu 
a valorat prea mult...

In ziua de 13 octombrie l-a lovit 
la locul de muncă pe ortacul 
Bă lin ionel.

Bercea Ioan este utemist. tie 

său

In-

»

Seltsol 4-0 (1-0)
pla.precis la Csergd care șutează 

sat: 4—0.
S-au evidențiat Roff (cel 

bun de pe teren), Melinte, Brîn- 
ză, Chiceanu 
nerul, iar de 
Olteanu.

Brigada de
Pap Cornel (Hunedoara) prin 
bitrajul prestat a contribuit 
buna desfășurare a jocului.

mai

și CsergO de la Mi
la Sebeș Cuteanu șt

arbitri in frunte cu 
ar
ia

t
i».

N. ROVENȚA 
corespondent

Minerul Vulcan juniori — 
Gloria Bistrița juniori 2-1 (0-1)

In urma unui joc în care gaz
dele au dominat cu autoritate, ele 
au cîștigat cu 2—1 prin golurile 
înscrise de Breda și Vlad. Da
mian a înscris pentru Gloria. Ju
niorii vulcăneni au totalizat 10 
punste și se află în prima jumă
tate a clasamentului seriei a VDI-a.

învinsă cu 167 lemne diferență de 
Parîngul Lonea. Scor final: 4471— 
4304 pentru oaspeți. Jucînd la Lu- 
peni cu Viscoza, Voința Petroșani 
a învins cu 4423 la 4263 lemne 
doborîte. 

trebămr ce a făcut organizația 
U.TJd. pentru educarea Iul f A fost 
oare pusă In discuita utemlștllor din 
sector comportarea tlnărului Bercea 
loan f Iată întrebări la care în pre
sent organizația U.T.M. din sectorul 
IV nu poate răspunde. Ber
cea Ioan trebuie cu atît mai mult 
aiutat cu cît este cunoscut faptul 
că a avut un trecut zbuciumat, o 
copilărie lipsită de căldura părin
tească. Acest lucru a contribuit ne
gativ ia formarea sa ca om.

Tinerii alături de care muncește 
stnt gafa, sd-î ajute pe Bercea Ioan 
sd se debaraseze de aceste apucă
turi. Este necesar insă ca 
Bercea să-și revizuiască întreaga sa 
comportare șl să prefuiască ajuto
rul tovărășesc primit din partea 
tinerilor în mijlocul cărora trăiește 
Si muncește. Numai avînd o compot- 
tare demnă va putea păși cu în
credere In rlnd cu harnicii tineri ai 
sectorului IV.

41

200 de spectacole — 
26.190 spectatori

Ia comuna Iscroni funcționează 
un cinematograf sătesc, care desfă
șoară o rodnică activitate. De la 
Începutul anului și pînă acum, la 
acest cinematograf au rulat 88 de 
filme, cu care s-au prezentat 200 
de spectacole, ce au fost vizionate 
de un număr de 26.190 spectatori.

Printre filmele care s-au bucurat 
de un succes deosebit se numără 
„Cerul Balticei", „învierea", ,Omul 
nu sa predă", „S-a furat o bombă", 
„Mîndrie" și .Setea".

R. BALȘAN 
corespondent

>0=—

La muncă voluntară 
în incinta uzinei
Nu de mult, tinerii de la Uzina 

electriaă Vulaan au întreprins o 
asțiune de muncă patriotică pen
tru demolarea, curățirea și stivui, 
rea a circa 1500 cărămizi din zi
durile fostei fabrici de anticar- 
bon. La această acțiune au parti
cipat cu însuflețire majoritatea ti< 
norilor. S-au evidențiat mai ales 
tinerii Theil Augustin, Motzkes 
Rudolf, Vilceanu Constantin șt 
Olteanu Vasile de la secțiile ex
ploatare și reparații precum și ti
nerele Coșuță Cecilia, Gheorghe 
Maria, Ceoceanu Georgeta șl 
Iliescu Georgeta de la A.C.R.E.V. 
Trebuia să amintim insă că am 
avut și tineri care deși au parti
cipat la această acțiune nu și-au 
adus aportul cuvenit, dînd dovadă 
de indisciplină. Așa sînt Lupșa 
Petru, Bortolis Ioan, Kiss Ioan. 
Andrei Rudolf și Urlic Elena.

Birourile organizațiilor U.T.M. 
au hotărit «ă-l îndrume mai în
deaproape pe acești tineri, să-t a- 
jute pentru a deveni disciplinați, 
fruntași în acțiunile obștești.

VASILE TAȘCĂU 
corespondent

• PUBLICITATE
I 0. C. L. Produse
| Industriale

PETROȘANI
! A deschis în fostul local 

al Sfatului popular oraș 
Petroșani
UN MARE TIRG DE

TOAMNA-IARNA 
unde s-a pus în vînzare 
un bogat sortiment de con
fecții pentru femei și în
călțăminte pentru iarnă.

Procurați-vă din timp 
încălțăminte și îmbrăcă
minte pentru sezonul fri
guros.

V V W W W W
♦

• In atenția
? cumpărătorilor!

Magazinele de solduri 
din Petroșani, Lupeni și 
Vulcan, aparținînd de O.C.L. 
Produse Industriale, 
pus în vînzare mari 
tități de mărfuri cu 
țuri reduse
STOFE DE

e
€
«♦♦♦♦

i
?e
«

| ÎNCĂLȚĂMINTE

a
♦

♦
e a

au 
can- 
pre-

LÎNA,
BUMBAC,
MATASE,

ȚESĂTURI 
ȚESĂTURI 
CONFECȚII,

DE
DE

și altele.

Cumpărînd solduri 
prețuri reduse, realizați 
conomii însemnate 1

cu
e-

se
♦♦

Soldurile de confecții 
vînd șl cu plata în rate.

Vizitați magazinele 
solduri, prețurile fiind re
duse între 30—60 la sută.

* *
♦ s>
©
«i
♦♦

♦
♦
t

de

î

f Ă N U N T ; ♦ ♦ 
ț întreprinderea Centrala •
• termoelectrică Paroșenî or- ♦
I ganizează, pe data de 28 J 
Z noiembrie a. c. un concurs *
♦ pentru ocuparea urmatoa- *
♦ relor posturi vacante :
î ■— maistru șef tură turbine Z 
î -— maistru reparații cazane *
• — maistru reparații turbine J
• — inginer principal repa- •
Z rații termo Z
• — șef secție combustibil- ;
♦ transport. ♦
* Candiații vor depune Ia Z 
Z secretariatul întreprinderii î 
î pînă la data de 25 noiem-» j 
j brie a. c. următoarele acte ? •
♦ Cererea
Z Diploma de absolvire a Z 
: școlii tehnice de maiștri In * 
î specialitatea respectivă sau *
• a unei școli echivalate de • 
Z Ministerul Invățămîntulul ; 
Z și Culturii (copie) pentru j 
; posturile de maiștri. j 
; Diploma de inginer pen- *
♦ tru posturile de inginer Z
Z Autobiografia ;
; Certificat de naștere tip ♦
♦ R.P.R. (copie) Z
î Certificat medical. Z
Z Lămuriri suplimentare se J
J pot obține de la serviciul j 
J Plan șl Organizarea Muncii. Z

i ’ T.A.P.L. Petroșani anunță că i 
i ' cu începere de la 20 noiem- i 
i1 brie 1962, orele 12, restauran- ' 
i1 tul Minerul din Petroșani care J 
' i este complet renovat și mobi- [ 
1! lat se profilează la orele de ?
II prînz, 12—17, în restaurant '

I
-1 pensiune, unde se poate lua o i 

masă Ia alegere după lista de ] | 
bucate cu 8 lei compusă din 3 1 [ 
teluri ';

Se pot face abonamente iu- <; 
nare sau săptămînale și se i, 
face servirea și la domiciliul i ’ 
abonațllor cind aceștia vor a- ' 
nunța în scris sau telefonic. '1
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iui A. 1. MiKoloii m Cuba

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 12 noiembrie s-a restabilit 
legătura cu stațiunea automată

S-a restabilit 
legătura 

cu „Marte-1“

13 (Agerpres).

agenția TASS —, A. I. 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri al U.R.S.S., 
vizită la Universitatea

J interplanetară „Marte-1". Pe ba
za comenzilor transmise de Ia 
centrul de radiocomunicații cos
mice Ia distanțe mari, au fost 
conectate emițătoarele de bord, 
au fost efectuate măsurători a- 
supra traiectoriei și au fost re
cepționate informații telemetri
ce. Atunci cind au fost restabi
lite legăturile, stațiunea „Mar- 
te-l" se afla la o distanță de a- 
proximativ 3.650.000 km. de Pă- 
mfnt. Radiocomunicațiile cu sta
țiunea interplanetară „Marte-l"

HAVANA
In seara zilei de 12 noiembrie 

— anunță 
Mikoian, 
Consiliului 
a făcut o
din Havana.

După o scurtă convorbire prie
tenească cu conducătorii univer
sității, A. I. Mikoian s-a întîlnit 
In sala de festivități a universi
tății, plină pînă la refuz, cu stu- 
denți și profesori.

După intonarea 
stat ale Republicii 
nii Sovietice; Juan 
torul Universității 
vîntare.

Jose Rebellon, președintele 
derației studenților universitari l-a 
salutat cu căldură pe A. I. Mi
koian, declarînd eă tineretul re
voluționar cuban își va apăra e- 
rolc patria împotriva oricăror a- 
tentații ale imperialismului.

A. I. Mikoian a rostit în conti-

imnurilor de 
Cuba și Uniu- 
Marinello, 
a rostit o

rec-
cu-

Fe-

nuare o cuvîntare în care după 
ee a mulțumit cordial pentru pri
mirea făcută a transmis salutul 
fierbinte al poporului sovietic, al 
Partidului Comunist și guvernului 
sovietic, al lui N. S. Hrușciov.

Mîinile imperialiștilor sînt scurte 
— a spus în continuare A. I. Mi
koian. Sînt de domeniul trecutu
lui vremurile în care ei făceau ce 
vroiau. Cauza voastră este cauza 
tuturor oamenilor sovietică, a tu
turor țărilor socialiste, a tuturor 
oamenilor cu vederi progresiste 
din celelalte țări. Cauza revolu
ției cubane este dreaptă și ea va 
biruL

Vă încredințez din nou — a 
spus A. I. Mikoian — că poporul 
sovietic, guvernul sovietic, noi 
toți sîntem cu sentimentele șl 
gîndurile noastre împreună cu po
porul vostru, cu guvernul vostru. 
Popoarele noastre sînt frați ade- 
vărați. Avert același țel, aceeași 
dorință — victoria socialismului.

Scrisoarea adresată
de N. S. Hrușciov Prezidiului C. C. 

al P. C. U. S.

<

/ 
( 
( 
( 
( 
( 
(
(• sînt stabile.

, Prelucrarea la centrul de co- 
( ordonare și calcul a informații- 
\ lor telemetrice recepționate a 
/ arătat că temperatura și presiu- 
( nea in corpul stațiunii interpla
ys netare „Marte-1" oscilează în 
r limitele fixate; bateriile solare 
( și chimice funcționează normal.

-------- --------- 0------------------

Raportul Comitetului special al O.N.U
< NEW YORK 13 (Agerpres). — 
( In aceste zile la cea de-a 17-a 
) sesiune a Adunării Generale a 
) O.N.U. se discută raportul Comi-
) tetului special pentru înfăptuirea
/ Declarației cu privire la acorda-
i rea independenței țărilor și po-
( poarelor coloniale.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Intr-o scrisoare adresată Prezi
diului C.G al P.C.U.S. „Cu privi
re la bilanțul din anul acesta la 
sporirea producției și achizițiilor 
de cereale", N. S. Hrușciov, prim- 
6esretar al CC. al P.C.U.S., arată 
că, potrivit calculelor aproxima 
tive, anul acesta în Uniunea So
vietică se vor achiziționa, proba
bil, 3.450 milioane puduri de ce
reale. U.R.S.S. va atinge nivelul 
anului 1958, anul în care s-a ob
ținut recolta cea mai îmbelșuga
tă și s-au realizat achizițiile cele 
mai mart (Pînă la 10 noiembrie 
în țară s-au achiziționat >3.432 
milioane puduri).

Subliniind ®ă acesta este un 
rezultat bun N. S. Hrușciov arată 
în continuare: „Cred că noi tre
buie să trasăm ca o sarcină de 
partid și de stat de a obține în 
anul 1963 achiziții de 4.200—4.500 
milioane puduri de cereale, pen
tru ca în următorii 2—3 ani să 
sporim producția de cereale mar-

cerea- 
a spo- 
trecut 
puțină

fă, adică vînzarea de cereale că
tre stat la 5 miliarde de puduri".

Cu toate că într-o serie de mari 
regiuni agricole au existat condi
ții climaterice aspre, nivelul pro
ducției și al achizițiilor de 
le, carne, lapte, lînă, ouă 
rit în comparație cu anul 
Se va achiziționa mai
sfeclă de zahăr și eartofi. Produc
ția și achizițiile de bumbac și floa
rea soarelui vor atinge nivelul a- 
nului trecut.

N. S. Hrușciov informează că 
în comparație cu anul trecut în 
colhozuri și sovhozuri a crescut 
șeptelul de vite, creîndu-se astfel 
condiții mai bune pentru sporirea 
producției de carne, lapte și alte^ 
produse animaliere în anul viitor.

N. S. Hrușciov subliniază nece
sitatea de a se studia mai bine 
„rezervele și posibilitățile eol^ku 
zurilor și sovhozurilor, pentru^ * 
introduce cu o mai mare perseve
rență în producție realizările ști
inței și practicii înaintate".

Lucrările Congresului al VIII-lea al P.C.B,
SOFIA 13 (Agerpres).
La ședința din dimineața zilei 

de 13 noiembrie a celui de-al 
VlII-lea Congres al P.C. Bulgar 
au continuat cuvîntările de salut 
ale conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești. Congresul a fost salutat cu 
căldură de reprezentanții partide
lor frățești din Malaya, San Ma
rino, Panama, Salvador, Paraguay, 
Liban, Arabia Saudită, Honduras, 
Ecuador, Guatemala, Norvegia.

General-locotenent Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării naționale, 
care a prezidat ședința, a comu
nicat eă pe adresa congresului au 
sosit numeroase telegrame de sa
lut și din partea altor partide fră
țești, a diferite organizații obștești 
etc.

S-a comunicat că din 117 în
scriși la «uvînt au vorbit 47 de 
persoane. A fost adoptată în una-

nimitate propunerea cu privire la 
încheierea discuțiilor.

Marin Vacikov a prezentat apoi 
raportul Comisiei de validare.

Congresul a adoptat în unani
mitate rezoluția în care se arată 
că cel de-al VlII-lea Congres al 
P.'C. Bulgar aprobă în unanimita
te linia politică și activitatea Co
mitetului Central pe perioada la 

. care s-a referit raportul.
Delegații au aprobat în unani

mitate directivele celui de-al VlII- 
lea Congres al P.C. Bulgar cu pri
vire la dezvoltarea R. P. Bulgaria 
în perioada anilor 1961—1980.

De asemenea, Congresul a a- 
doptat în unanimitate Statutul 
P.C

Cu
ță a

In
iembrie a avut loc o ședință în
chisă a congresului.

Bulgar.
aceasta, ședința de diminea- 
congresului a luat sfîrșit. 
după-amiaza zilei de 13 no-

MOSCOVA. „Literaturnaia 
zeta" din 13 noiembrie publică un 
articol semnat de Vladimir Sifo- 
rov, cunoscut specialist sovietic 
în domeniul radioelectronicii, în 
care autorul subliniază că zborul 
lui „Marte-1“ reprezintă una din 
„cele mai complexe experiențe 
care poate confirma cele mai în
drăznețe și fanteziste ipoteze că 
pe Marte există viață".

de trei zile elaborează programul 
de lucru împotriva încercărilor 
guvernului de a refuza ajutor șo
merilor și semișomerilor, în găsi
rea de lucru și de a arunca pe 
muncitorii zilieri bătrîni în voia 
soartei.

po- 
sub

din

In raport se subliniază că De
clarația a devenit sursa de încre
dere și entuziasm pentru toate 
poarele care se mai află îneă 
dominația colonială.

Reprezentanții poporului
Mozambic au arătat că după cinci 
secole de dominație colonială, por
tugheză, populația din Mozambic 
are cel mai scăzut nivel de trai 
din Africa.

Raportul subliniază, 
nea. că colonialiștii 
transformat Zanzibarul 
polițienesc și amînă
nelimitat acordarea independentei 
acestei insule.
tui protectorat 

bază americană 
construită aici
poporului din Zanzibar.

In raportul comitetului special 
un loc important se rezervă si
tuației grele a populației din Rho
desia de sud și de nord.

de aseme- 
englezi au 
într-un stat 
pe termen

Pe teritoriul aces- 
englez se află o 

pentru rachete, 
împotriva voinței

o

In legătură cu situația din Yemen
Intîfnirea lui As-Sal!al 

cu A. Sadate
CAIRO 13 (Agerpres).
La 12 noiembrie a avut loc o 

conferință între Abdallah As- 
Sallal, președintele Republicii A- 
rabe Yemen, și Anwar Sadate, 
membru al Consiliului Preziden
țial al R.A.U., care se află într-o 
vizită în 
asistat o 
membri 
mentului
nului. Au fost discutate probleme 
în legătură cu acordarea unui a- 
jutor multilateral de către R.A.U. 
Yemenului, precum și situația de

Yemen. La conferință au 
serie de miniștri și 

ai Consiliului Comanda- 
Revoluționar al Yeme-

nordul și estulla frontierele din 
Yemenului.

Agenția M.E.N. 
noiembrie R.A.U. 
nului armamentul adus la Cairo 
de piloții din Arabia Saudită care 
au cerat azil politic în R.A.U.

anunță că la 12 
a predat Yeme-

Generalul iordanian S. 
a cerut azil politic în

Hamza 
R.A.U.

CAIRO 13 (Agerpres).
După 'jțim transmite 

M.E.N., un avion cu patru 
re, de fabricație engleză,

LENINGRAD. La 12 noiembrie 
violonistul american Yehudi Me
nuhin a dat primul 
Leningrad 
neul prin

concert la 
începîndu-și astfel tur- 
Uniunea Sovietică.

Ziarul „Athens Daily 
că potrivit datelor Con- 

din 
minori

HONOLULU. La 12 noiembrie 
președintele Kennedy a declarat 
insula Guam „regiune lovită de 
dezastru" ca urmare a ravagiilor 
provocate de taifunul „Karen" ca
re a bintuit în noaptea de sîmbă- 
tă spre duminică.

După cum transmite agenția 
United Press International 95 Ia 
sută din clădirile insulei au fost 
distruse, șase persoane au fost 
cise, iar numărul răniților se 
dică la citeva sute.

u- 
ri-

ATENA. 
*ost" scrie 
federației generale a muncii 
Grecia, tinerii muncitori
.ucrează adesea cîte 12—15 ore pe 
zi. Confederația a cerut ca guver
nul să ia măsuri pentru apărarea 
sănătății muncitorilor minori.

de

TOKIO. Sub lozinca „de lucru 
pentru toți", la 12 noiembrie s-a 
deschis la Tokio Congresul extra
ordinar al sindicatului pe întrea
ga Japonie al muncitorilor zilieri. 
Sindicatul reunește în rîndurile 
sale 220.000 muncitori zilieri. Con
gresul care se va desfășura timp

LEOPOLDVILLE. Agențiile 
presă transmit noi relatări cu pri
vire la acțiunile agresive între
prinse de aviația lui Chombe îm
potriva unor localități din Katan
ga de nord, regiune aflată, după 
eum se știe, sub controlul autori
tăților guvernului central eongo- 

lez. Avioanele katangheze au bom
bardat loaalitățile Kongolo, Ka- 
balo, Kitule, Mbila și altele, tin- 
zînd să scoată din uz drumurile 
și podurile.

......... ......_------------------------------ ----

„Programul reînnoirii democratice și naționale 
propus de P

PARIS 13 (Agerpres).
Ziarul „l’Humanită" a publicat 

la 12 noiembrie „Programul reîn
noirii democratice și naționale" 
propus de P.C Francez în legă
tură cu apropiatele alegeri în A- 
dunarea Națională.

Comuniștii cer eonvocarea A- 
dunării Constituante și adoptarea 
de către aceasta a unei noi con
stituții, care să stabilească o for
mă democratică de guvernămînt 
în care puterea supremă să apar
țină reprezentanților poporului, 
aleși prin vot universal și direst 
pe baza sistemului de reprezen
tare proporțională. Adunarea Na
țională va numi guvernul care va 
trebui să răspundă în fața ei.

Programul Partidului Comunist 
Francez cere, de asemenea, efec
tuarea unei epurări în rîndurile 
poliției și dizolvarea organizații-

C. Francez
lor fasciste, alegerea judecătorilor 
de eătre popor, separarea bisericii 
de stat și școală, stabilirea unui 
control democratic asupra presei, 
radioului și televiziunii și lărgi
rea considerabilă a democrației 
la locurile de muncă.

Partidul comunist insistă asu
pra necesității dezvoltării econo
miei și folosirii tuturor resurse
lor naționale din țară, naționali
zarea monopolurilor, în special, 
în ramurile industriei 
petroliere, metalurgice și 
precum și naționalizarea
bănci și societăți de asigurare.

In program se subliniază nece
sitatea promovării unei politici 
externe cu adevărat independente, 
a politicii de pace bazată pe co
existentă pașnică, pe dezarmare 
generală și totală.

.0-------------------

atomice, 
chimice, 
marilor

nînd forțelor aeriene iordaniene, 
a trecut Ia 12 noiembrie în R.A.U. 
La bordul avionului se afla ge
neralul Sahl Hamza, comandantul 
forțelor aeriene ale Iordaniei ea- 
re a cerut azil politic R.A.U.

Imediat după aterizare, la ae
roportul din Cairo a fost organi
zată o eonferință de presă la care 
generalul Sahl Hamza a arătat că 
în calitate de comandant al for
țelor aeriene, a fost însărcint ciig 
organizarea de operațiuni milita
re ofensive împotriva revoluției 
yemenite. El a dezvăluit că în a- 
cest scop, la aerodromul Taef din 
Arabia Saudită sînt consentrate 
numeroase avioane de tip „Haw
ker" gata de atac.

„Intrucît nu am dorit să devin 
un instrument în mina celor sare 
conspiră împotriva poporului ye- 
menit, a spus Sahl Hamza, am ho- 
tărît să cer azil politic în R.A.U.",

P. C Italian se pronunță eu hotărîre 
pentru pace

Conferința de presă a lui P. Togliatti
13 (Agerpres).
Togliatti, secretarul ge-
P.C Italian, a luat cu-
o «onferință de presă

ROMA 
Palmiro 

neral al 
vîntul la
la Roma în cadrul Asociației zia
riștilor străini. Partidul Comunist 
Italian, a spus el, se pronunță cu 
hotărîre pentru pace, pentru re
zolvarea tuturor problemelor in
ternaționale litigioase prin trata
tive și pentru evacuarea tuturor 
bazelor militare străine de pe 
ritoriul Italiei și altor țări.

P. Togliatti a subliniat că 
tregul popor italian dorește «a
zolvarea pe cale pașnică a crizei

te-

în-
re-

acute, care s-a ivit în bazinul 
Mării Caraibilor ca urmare a ac
țiunilor agresive ale anumitor 
cercuri din S.U.A., să ducă la în
ceperea unor tratative și asupra 
tuturor celorlalte probleme care 
provoasă încordare în relațiile 
internaționale.

După ce a aprobat «u căldură 
poziția guvernului sovietic, «are 
a contribuit la înlăturarea perico
lului de izbucnire a unui conflict, 
Togliatti a sublinat că nu se 
poate slăbi vigilența in fața unel
tirilor dușmanilor păcii.

—=©

Atitudinea provocatoare 
a unui diplomat american

RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). 
Leonel Brizolla, guvernatorul 

statului Rio Grande do Sul, a de
mascat amestecul consulului S.U.A. 
în acest stat, Frederico Sharf, în 
treburile interne ale Braziliei. 
Brizolla arată în scrisoarea adre
sată primului ministru și minis
trului afacerilor externe, Hermes 
Lima, că consulul american se a- 
mestecă în viața politică internă 
a tării, critică politica externă a 
Braziliei și pe oamenii săi de 
stat. Reprezentantul oficial ame
rican, printre altele, a vorbit cu 
dispreț 
și rolul 
a țării.
el, are 
pentru
alegeri". Atitudinea provocatoare 
a consulului american, atacurilM 
sale jignitoare împotriva poporul 
lui au stîrnit indignarea diferite
lor cercuri ale opiniei publice 
braziliene.

despre poporul brazilian 
acestuia în viața politică 
„Acest popor, a declarat 

nevoie de încă 30 de ani 
a învăța să participe lă
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