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Consfătuirea pentru extinderea experienței 
înaintate în sporirea vitezei de avansare 

la lucrările miniere de deschidere și pregătire
La indicația Biroului Comitetu

lui regional Hunedoara al PJvf.R 
și «u sprijinul Comitetului orășe
nesc de partid, Consiliul regional 
al sindicatelor a organizat ieri la 
Petroșani o consfătuire avînd 
drept scop extinderea experiențe: 
înaintate în sporirea vitezei de a- 
vansare la lucrările miniere de 
deschidere și pregătire. La lucră
rile consfătuirii au participat mi
neri șefi de brigadă, tehnicieni 
ingineri, activiști ai sindicatelor 
de la exploatările miniere din 

_îjiunea Hunedoara, precum și 
vitați de la mai multe trusturi 
niere din țară. Consfătuirea 
fost deschisă de tov. Vichente 

^^lan, președintele Consiliului 
^Mgional al sindicatelor în prezența 
^Rov. Lucian Drăguț, activist al Co-

■ mitetului regional de partid, tov 
Ghioancă Victor și Negruț Cle
ment, secretari ai Comitetului o-

re
in 
ml- 

a 
Bă- 
re-

rășenesa de partid Petroșani
Participanții la consfătuire au 

ascultat cu viu interes cele patru 
i eferate despre metodele folosite 
șl rezultatele obținute la lucrările 
de înaintări rapide, prezentate de 
delegația minerilor de la Dîlja. 
E.M. Barza, Petrila și Ghelar. La 
discuții au luat cuvîntui arătînd 
experiența în organizarea lucrări
lor la înaintările rapide șefii 
brigadă Demeter Augustin de 
mina Dîlja, Sorescu Constantin 
la mina Uricani, Igna Viorel de
mina Ghelar, ing. Zeriu Cornelia 
de la E.M. Țebea, Fodor Arcadie, 
inginer șef al minei Vulcan și alții. 
Consfătuirea a adoptat un plan de 
măsuri pentru extinderea celor 
mai bune metode de 
organizare a muncii 
de investiții miniere 
țiune geologică.

de 
la 
de 
la

lucru și de 
la lucrările 
și prospec-

i

planiiicat, obținind o econo- 
de 1.650.000 Iei la prețul de 
al producției. Prin aplicarea 
inițiative valoroase, printre 

„La 2.000 bobine, nici una re-

.©

Fapte din munca 
preparatorilor petrileni

Două lucruri meritorii
Casa cazanelor de la mina Pe

trila se alimentează zilnic eu căr
bune 
rație, 
bune 
prin 
Daeă 
bune, 
ducă 
nării 
parării brichetelor.

’ptr-una din zile, elevatorul ca-
▼ îțr făcea alimentarea cu eărbune a 

cazanelor trebuia să intre în re
parație capitală. Această repara
ție constituia o sarcină grea. Re
parația era de primă urgență, pen
tru ca alimentarea cu cărbune a 
casei cazanelor să nu sufere.

Răspunderea pentru această re
parație și-a asumat-o comunistul 
Szedlacsek Eugen, care conduce o 
brigadă formată din tineri ce se 

JXpsupă de întreținerea utilajelor de 
la uscătoria de cărbune a prepa- 
rațiel. împreună cu tinerii Nico
lae Andrei, Ilisie Pavel, Ursa Cor
nel, Lupuțel Sorel șeful brigăzii a 
pornit la acțiune. In ajutorul echi
pei sale au venit cîțiva lăcătuși din 
echipa lui Lorincz Henric. Cu forte 
sporite, echipa lăcătușului Szed
lacsek Eugen a înlocuit cupele e- 
levatorului șl a modificat capul 
de întindere și de acționare.

Lucrînd de dimineață pînă spre 
lăsarea amurgului și continuing 
lucrul a doua zi, pînă la amiază, 
reparația a fost executată eu cî- 
teva ore înainte de termen. După 
terminarea lucrării încredințate ti
nerii din echipă au hotărît ea fie
rul vechi rezultat, prin înlocuirea 
cupelor, a capului de întindere șl 
de acționare, în cantitate de peste 
1.000 kg. să-l transporte la rampa 
de încărcare a fierului vechi. Așa 
au și făcut și astfel echipa comu
nistului Szedlacsek Eugen a rea
lizat două lucruri meritorii: re
punerea în stare de funcționare a 
elevatorului cu cîteva ore înain
te de termen și colectarea fieru
lui vechi 
featuată.

elevator.

de 0—10 mm., de la prepa- 
Incărcarea cantității de căr- 
necesară cazanelor se face 

intermediul unui
cazanele ar rămîne fără căr- 
ele ar înceta să mai pro- 

aburli atît de necesari ema- 
căldurii termice cît și pre-

rezultat din luerarea e-

nou aprecieri
brigadă a lăcătușului

Din
Harnica

Hâgh Iosif a primit ca sarcină să 
confecționeze scheletul benzii mo
bile pentru șist, la 
rației.

In această brigadă
Oameni unul și unul, 

cătușii Toma Vaier, 
helm, Lață Aristică, 
xandru.

Potrivit sarcinii

ca anul 1963 să fie un an 
succese în activitatea noas-

membrii brigăzii au confecționat 
un schelet de bandă cu o lungime 
de 60 m., 100 role precum și res
tul pieselor de schimb si au efec
tuat montarea în numai zece zile. 
Cum s-a ajuns la acest rezultat ? 
Șeful de brigadă a făcut schița 
fiecărei lucrări șl a repartizat 
membrilor brigăzii sarcini concre-

Așa de exemplu, lui Penu loan 
dat să confecționeze segmen- 

de bandă, lui Untaru Constan-
100 de suporți, iar el a exe-

Printre muncitorii fruntași de la 
sectorul I.L.L. Aninoasa, zidarul 
Văduva loan deține un loc de 
cinste. In fiecare lună el execută 
înainte de termen numeroase lu
crări de reparații și realizează e- 
conomii.

IN CLIȘEU: Zidarul Văduva 
loan montlnd Ia locuința unui mi
ner un toc de ușă nou.

te.
i-a
Iii 
tin
cutat la mașina de rabotat șuru
burile de întindere cu ghivent 
sting și drept, pentru ancorarea 
capului de întindere.

Economii 
prin recondifionarea 

unei benzi de cauciuc
Comunistul Gîlcă loan conduce 
echipă de vulcanizatori la pre- 

ban- 
pre- 
înlo-uzîndu-se, trebuia 

alta nouă. $eful de e- 
vulcanizatorilor. • ajutat 

Todoran Stefan și Pohl 
făcut pregătirile necesa-

o
oarația Petrila. Nu de mult, 
da de șist nr. 2 din cadrul 
parației, 
cuită cu 
chipă al 
de tov.
Carol, a
re pentru înlocuirea benzii. Banda 
veche, la propunerea șefului 
echipă, a fost recondiționată 
utilizată la haldă, ca bandă 
bilă pentru șist.

Cu recondiționarea benzii
ceastă echipă a realizat o econo
mie de 50.000 lei.

C. BÂDUȚA 
corespondent

de
șl 

mo-

a-

Rezultate bune
la U.R.U.M.P.

> Muncitorii, tehnicienii și ingine- 
s rii de la U.R.U.M.P. obțin în în-
< trecerea socialistă realizări în- 
? semnate.
> Organizir.du-și mai bine lucrul, 
I numeroase brigăzi cum sînt cele 
f conduse de Chiș Teoiil, Ambruș
> Dionisie, Bercea Ilie, Ștefan Va- 
S sile, Vlăduț Nicolae au Înscris in
< prima decadă din luna noiembrie, 
? depășiri cuprinse intre 10—40 la
> sută. De asemenea, în această pe- 
ț rioadă a crescut simțitor
< tea reparațiilor executate 
? șini și utilaje miniere. 
S Zilele trecute a fost
< transportului o locomotivă
? că de 200 c.p. (venită pentru re-
> parații de la mina Lonea) a cărei 
s boghiu a fost executat complet 
( în atelierele uzinei. Brigăzile din 
I secția reparații mecanice au repa-
> rat Înainte de termen, pentru ex- 
‘ ploatarea minieră Uricani, un

[
compresor cu o capacitate de 45 
m.c./minut.

De un mare ajutor în activitatea 
muncitorilor pentru îmbunătățirea 
continuă a calității este deîecto- 
scopul — aparat sovietic de mare 5 
precizie care determină eventua- 
Ie fisuri în piese.

L BERTOTI 
corespondent

calita- 
la ma-

redată 
electri-

)

Colectivul întreprinderii Viscoza 
— Lupeni se străduiește ca an de 
an să sporească producția de fire 
artificiale, să îmbunătățească in
dicii calitativi. Colectivul a obți
nut anul acesta succese impor
tante. Astfel, a produs pină acum 
peste sarcinile de plan 13.000 kg. 
de fire și peste 24.000 kg. sulfură 
de carbon, a mărit productivitatea 
muncii cu 3,2 la sută față de ni
velul 
mie 
cost 
unor 
care
butată", ca și datorită întrajuto
rării tovărășești la încărcarea și 
descărcarea mașinilor, s-a ajuns 
ca toate brigăzile să-și realizeze 
și depășească sarcinile de plan.

Aceste succese, la obținerea că
rora au adus o contribuție preți
oasă Ancuța Nicolae, filator, Vîr- 
tosu Petru, centrator, Ceaușu Mar
gareta, răsucitoare. Pop Elisabeta, 
sortatoare de bobine, Iancu Aure
lia, ajutor maistru, Foideși Frân
ase, Iakob Iosif, Bojincă Ion, lă
cătuși, Pop Traian, șef de opera
ții la maturație și mulți alții, au 
întărit încrederea colectivului că, 
prin muncă susținută și întrajuto
rare, se pot obține realizări tot 
mai însemnate in activitatea de zi 
cu zi.

Noul ân de muncă se apropie, 
el punind în fața colectivului nos
tru sarcini sporite în domeniul 
producției iar în ce privește indi
cele calitativ trebuie să ajungem 
la un procentaj de 61 la sută fire 
de calitate extra-prima. In afară 
de sarcinile de plan, conferința o- 
rășenească de partid Lupeni a pus 
în fața colectivului întreprinderii 
noastre sarcina de a da peste plan 
în 1963 cel puțin 5.100 kg. fire, să 
sporească productivitatea muncii 
cu 2 la sută, să reducă deșeurile 
cu 1,5 la sută, să realizeze econo
mii în valoare de 150.000 lei și să 
sporească și mai mult procentul 
de fire de calitate extra-prima.

Acestea sînt sarcini mari, de 
cinste. Ele sînt pe măsura puterii 
colectivului nostru, care are dato
ria să le îndeplinească întocmai

pentru 
de noi 
tră. Dar, pentru a putea obține 
asemenea succese în 1963, trebuie 
să ne pregătim pentru aceasta de 
pe acum: încă din trimestrul IV 
al anului curent să ridicăm pro
ducția la nivelul anului viitor, să 
obținem asemenea indici din pri
ma lună a lui 1963 incit planul să 
fie realizat ritmic.

Pină acum s-au făcut deja unele 
pregătiri. Astfel, se lucrează la 
montarea unui nou grup de injec- 
toare la spălătoria de bobine pen
tru mărirea capacității acesteia, la 
instalarea unei a doua linii elec
trice de 6 kV în scopul reduceri 
întreruperilor de alimentare cu 
energie, la schimbarea a 2000 bu
căți fuse, la stocarea bobinelor pe 
rastele și podețe, Ia amenajarea 
unei noi magazii pentru bobine, la 
reparația temeinică a filtrelor de 
apă, schimbarea utilajelor la sec
ția de sulfură de carbon și multe 
altele. In prezent, inovatorul Kra- 
kovschi L. lucrează la un dispozi
tiv care în curînd va fi gata pen-< 
tru alezarea fundului perforat la 
bărcile de spălat bobine în sco
pul asigurării unei bune spălări a 
bobinelor, iar pentru perioada ur
mătoare ne propunem montarea a 
10 noi mașini de bobinaj 
bucăți filiere.

Prin aplicarea 
colectivul nostru 
ce deja acum Ia
cele de fire extra-prima; deșeurile 
vor scădea pînă la sfîrșitul trimes
trului IV cu 5 Ia sută iar produc
ția de fire va crește în aceeași 
perioadă cu 5,6 tone. Acestea sînt 
primele succese ca urmare a mă
surilor luate și ele vor crește con
tinuu creind condițiile necesare 
pentru ca încă din prima lună a 
anului 1963 planul nostru să fio 
realizat ritmic.

DAROCZI GHIZELA, sortărea- 
să, BRICEAG ELENA, bobina
toare, VĂDUVA MARIANA, 
depănătoare, FĂGEȚEL VA- 
SILE, maistru filator, ing. TĂR- 
CUȚĂ VASILE, șeful serviciu

lui de producție Viscoza 
Lupeni

și 1700

acestor
a reușit 
60,8 la sută lndi-

măsuri, 
să ridi-

O

In silrșlt
In cele zece luni trecute din 

acest an, colectivul minei Aninoa
sa a obținut rezultate sub posibili
tăți în ceea ce privește calitatea 
cărbunelui. Pînă la 1 noiembrie 
minei Aninoasa i s-au rebutat 
9.715 tone de cărbune, ceea ce a 
încărcat prețul de cost cu 1.214.000 
let Cele mai slabe rezultate în 
această direcție au fost înregistra
te de colectivele sectoarelor I și 
IV, cărora li s-au rebutat 3.573 si, 
respectiv 3.061 tone de cărbune.

Depășirea lună de lună a pro
centului de cenușă admis a făcut 
ca atenția întregului colectiv 
minei să se îndrepte în 
timp, înspre rezolvarea
probleme economice. Din zi în zi 
crește numărul celor care propun 
măsuri concrete pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui, și tot mai 
mulți sînt acei care traduc

cârDunc de calitate!

al 
ultimul 
acestei

lucrează tot 
cum sînt 15- 
Szabo Vil-

Bodonyi Ale-

halda prepa-

Minerii din brigada condusă de Bartok Iosif de la exploatarea Petrila acordă o atenție deosebită 
normelor de tehnică a securității. De aceea și rezultatele în procesul de producție sînt bune.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Neda Gheorghe verificînd lămpile ortacilor înainte de a intra în mină.

fapte aceste propuneri. Cea mai 
mare parte din artificieri pușcă 
acum separat intercalațiile de ste
ril din strat. La sectorul I Ani
noasa și în mai mică măsură la 
sectorul IV Priboi se face banda- 
jarea dublă a pereților despărți
tori în abatajele cameră spre a 
împiedica aruncarea sterilului în 
cărbune. Este vorba de abatajele 
cameră nr. 6, 7, 8 și 4 din stratul 
3 sectorul I. Pușcarea eșalonată 
aplicată în special de colectivul 
sectorului IV a făcut ca brigăzile 
de cărbune să dispună de timp mai 

, mult pentru alegerea șistului vizi
bil în abataje. Prin această măsu
ră s-au înlăturat și deficientele de 
transport ivite în urma aglomera-1 
rii producției spre sfîrșitul schim
bului.

In prezent și colectivele sectoa
relor auxiliare sprijină în mod e- 
fectiv brigăzile de mineri spre a 
putea da cărbune de calitate. Prin
tre acestea se numără în primul 
rînd colectivul sectorului VI trans
port. Muncitorii de aici au modifi-' 
cat rețeaua de linii ferate în cir
cuitul puțului principal pentru a 
se îmbunătăți culbutarea cărbune
lui și manevrarea rapidă a vago- 
netelor spre bascula care efectuia- 
ză cîntăririle. In trecut la banda 
de 50 m. se alegeau în medie 3—41 
vagonete de șist pe schimb. Pen
tru a mări numărul acestora la 
17—20 s-au făcut încă trei feres
tre în planul înclinat al acestei; 
benzi. Dar, din păcate, ele nu sînt 
încă folosite din plin, deoarece 
sectoarele nu repartizează acolo \ 
oamenii prevăzuți în planul de 
măsuri. Au fost luate măsuri și 
pentru funcționarea în

culbutorului

C.
tehnician

vtbrant

DANILA
— mina

încredințate,

permanență 
de curățire

Aninoasa

(Continuare in pag. 3-a)
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Faptă demnă 
un tînăr comunist

BOCOR A RĂMAS AL NOSTRU

mult) mi- 
harujei se 
mîndri co-

iar eu 
să mă

ințeieg,

fiind cel mai mic 
îngrijesc și de

dar numai buna- 
te ajută. Nimeni

Cu 
pori 
poate 
lectivul sectorului
HI de la mina 
Lupeni, fruntaș 
pe Valea Jiului. 
Unul dintre a- 
ceștia, un tînăr 
destoinic, cu 

pasiune în mun- 
• | că e comuniș-

' tul Ghioancă Sabin.
Minerul Ghioancă Sabin a pre

luat de mai mulți ani conducerea 
unei brigăzi codașe din sectorul 
III. In cîțiva ani această brigadă 
a devenit un eolectiv fruntaș, upa 
dintre cele mai bune brigăzi de 
frontaiiști de la mină. O priete
nie strînsă îi leagă pe membrii a- 
eestei brigăzi, prietenie făurită în 
lupta cu stratele de cărbune și în
tărită prin preocupări comune : 
sporirea continuă a producției de 
cărbune, promovarea noului, edu
carea oamenilor din brigadă prin 
forța colectivului. Iată doar citeva 
din ultimele realizări ale asestui 
colectiv: Brigada a lansat iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil" iniția
tivă extinsă azi pe întreaga Vale 
a Jiului,- prin folosirea judicioasă 
a unor utilaje moderne, printr-o 
bună organizare a muncii, briga
da a extras în primele 10 luni 
acestui an aproape 12.000 tone 
cărbune peste plan.

Cîte bucurii, cîte satisfacții
brigadier 
fruntașe, 

brigadierul 
părăsească 
preia con-

răsunară mult timp
în 
ca 
cu 
al

abatajul cameră nr. 3 erau adu
nați toți tinerii din schimburile 
I și III.

—- Fraților, eu... să știți că 
gret mult... E adevărat, v-am 
cut greutăți, am lipsit, dar de 
țăzi înainte o să vedeți 
iau angajamentul...

Lui Bocor i se părea 
ascultă nimeni. Deodată 
potop de vorbe îi 
urechi.

— De angajamente 
bun —- zise un tînăr.

—- De cîte ori nu

voi.

re- 
fă- 
as- 
Imi

eă nu-1
Insă un 

ajunseră la

știm că ești

ale 
de

nu

Lucruri fată de care 
nu putem rămîne indiferenți

i-au pricinuit tînărului 
succesele brigăzii sale 
Și totuși, nu de mult, 
fruntaș a hotărît să 
vechea lui brigadă, să
ducerea unei alte brigăzi. De ce 
a făcut acest pas 1 Pentru că în- 
tr-un alt sector, IV B. o brigadă 
dintr-un frontal asemănător cu al 
lui, deși perfect mecanizat, șchio
păta de luni de zile, trăgînd în
tregul colectiv al sectorului îna
poi. „Și pînă la urmă nu e vorba 
de o brigadă sau de un sector ci 
de bunul mers al întregii exploa
tări. deși 
nerale" își
Iar el, comunistul Ghioancă Sa
bin s-a angajat odată eu primi
rea acestui înalt titlu să nu pre
cupețească niei un 
chine toate forțele 
nerale, a mersului 
tregii colectivități.

Și realizările din
ale brigăzii din
preluată de comunistul Ghioancă 
Sabin dovedesc cu prisosință roa
dele acestei fapte demne de un 
tînăr ol zilelor noastre.

de interesele ge- 
spunea brigadieruL

efort, să-și 
intereselor 
înainte al

în- 
ge- 
în-

primele 
sectorul

10
IV B

zile

și pînă în

încrederea 
gînd tînă-

de tînăr cu șeful

Bocor Francisc 
creadă. Abia cînd

îngîne un răspuns

au trecut mai bine 
E drept, la început

— Tovarășe inginer — mai în
cercă o dată tînărul să-l înduple
ce pe șeful de sector — vreau să 
cîștig și eu mai bine. Frații mei 
s-au căsătorit și-și văd, de fami
liile lor, 
trebuie 
mama.

—■ Te
voința mea nu 
nu te mai primește în brigadă.

Acest răspuns îi spulberă orice 
speranță. In mintea lui cuvintele 
„nimeni nu te mai primește 
brigadă"
un ecou. Rămas pa gînduri, 
privirea pierdută înlr-un colț 
biroului, se străduia să găsească 
justețea vorbelor șefului de sec
tor, dacă se purtase chiar așa 
îneît nimeni să nu mai aibă în
credere în el. In fața ochilor, ea 
un film, iși revăzu toată activita
tea luj de Ia angajare 
prezent...

.„ — Nu, nu merit 
nimănui — își zise in
rul, în timp ce a pornit să iasă 
din birou.

— Tovarășe Bocor, vrei să lu
crezi în brigada mea ? — i se a- 
dresă comunistul Sas Teodor, care 
avînd treburi la sector asistase la 
discuția avută 
sectorului.

Vagonetarului 
nu-i venea să
șeful de brigadă repetă întreba
rea, putu să 
afirmativ...

...De atunci 
de trei luni,
membrii brigăzii, care sint în ma
joritate tineri, nu au fost prea în- 
cîntați de venirea lui Bocor în 
brigadă. Au înțeles însă că față 
de acest tinăr au o obligație, sint 
datori să-l înconjoare cu multă 
grijă. Sirguința cu sare lucra în 
primele zile a făcut să cîștige în
crederea ortacilor. Treptat, j-au 
fost încredințate lucrări tot mai 
importante. Dar într-o zL..

Șefului de brigadă nu-i 
să mai dea ochi cu tinerii 
schimbul minerului Blagu. 
a lipsit 
viciu. In

venea 
de pe 
Bocor 

iar nemotivat de la ser-
dimineața următoare, în

adunării generale a ute- 
din sector.

Peter Vasile,
Dediu Pavel,

Vorbele ute- 
Moraru Con- 
care au luat 
l-au izbit în 

A vrut

mai au

cu pași 
ce du-

ne-am înțe
les noi că te vei face băiat de 
treabă? — îl întrebă șeful de bri
gadă. Păcat de tine I

Pentru acest nemotivat tînărul 
Bocor a trebuit să răspundă și 
în fața 
miștilor 
miștilor 
ștantin,
cuvîntul la dissuții, 
față eu multă asprime, 
să-și ia angajament, dar și-a dat 
seama că vorbele lui nu 
nici o valoare.

A doua zi Bocor cobora 
nesiguri scările suitorului
cea în abatajul cameră nr. 3. A- 
juns jos, cercetă sfios fețele oa
menilor. In oehii lor nu găsi decît 
încurajare. Puse mîna pe o lopată 
și începu să lucreze cot la cot cu 
ceilalți.

In zilele următoare Iui Bocor i 
se părea că în brigadă se schim
baseră toate. Și uneltele și abata
jul erau aceleași. Oamenii însă 
parcă erau alții. încet, îneet s-a 
contopit cu colectivul, își aducea 
din plin aportul, umăr la umăr 
cu ortacii, la îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan ale bri
găzii. Ip viața lui au început să 
apară primele mari bucurii. Cîști- 
guri bune, înarederea ce o citea 
în fiecare moment pe fetele or
tacilor.» Dar cea mai mare bu
curie a simțit-o însă atunci cînd 
în adunarea generală U.T.M., prin
tre alți tineri evidențiați 
ful de sector care luase 
la diseuții, și-a auzit și el

Schimbul se apropia de sfîrșit. 
Șeful de schimb constată însă că 
abatajul n-a fo3t asigurat cu sufi
cient material pentru susținere. Ii 
solicită deci pe tinerii ajutori mi
neri și vagonetari de a pleca după 
material lemnos.

Treaba nu Ie surîde de loc: să 
cari lemne acum, la sfîrșitul schim
bului ? Eh I Dar cu voie, fără voie 
cei solicitați pleacă. In galeria de 
bază unul din tineri se oprește.

—■ De ce să car eu la lemne din 
transversală, de la 50 de metri ? 
Este aici lemn berechet I Și omul 
se apucă să desfacă jugurile fixate 
pentru întărirea susținerii galeriei. La 
fel procedează și ceilalți. In scurt tiran 
s-au întors cu materiale în abataj 
spre bucuria ortacilor și îndeosebi 
a lor. Procedeul s-a dovedit avan
tajos, deci a fost repetat. Dar a- 
vantajul a fost de scurtă durată. 
In cjteva zile galeria de bază a 
intrat în presiune și, devenind inac
cesibilă pentru transport, a deter
minat ca abatajul să stagneze zile 
în șir. Consecința? Pierderi de sute 
de tone de cărbune, cheltuieli su
plimentare pentru 
riei.

Iată un alt caz. 
dut ore prețioase
utilajele care erau defecte, după 
un control al supraveghetorilor, re
vizorul mecanic, tot un tînăr, este 
obligat ca, deși schimbul Iul se 
terminase, să nu iasă din mină 
pînă nu execută reparațiile necesa
re. Dacă-i urgent se face! După ce 
a lucrat citeva ore în schimbul ur
mător, termină cu reparațiile și 
ieșind din mină se prezintă direct 
la șeful de sector:

— Miine vreau liber, tovarășe 
inginer. Doar am lucrat două schim
buri... Or să mi se plătească!

Al treilea caz, de altă natură. O 
femeie încărcată cu bagaje, aler- 
gînd pe peron aă prindă trenul, se 
împiedică și cade. Abia s-a putut 
ridica. Ii era rușine. Alături trei 
flăcăi urmăreau curioși cele întîm- 
plate. Dar nici unui nu s-a repezit 
să ajute femeii să se ridice. Doar 
unul 1 se adresă oprindu-și hohotul 
de rîs.

— Se 
sport!

Și iată 
reuniune
tia o pereche de tineri. Intră în 
sala frumos amenajată, cu dușume
lele strălucind de curățenie. Erau 
amîndoi tineri, frumoși și veseli. 
Tînărul avea un costum nou din

cu încălțămintea murdară, 
citeva intimplări diferite, ia 
vedere mărunte dar care ex- 
totuși muit și deci meritji^ 
preocupe.
munca și viata tinerilor noș- 
pot enumera numeroase fapte

V.
----- ----------- 0---------------sas

Comportarea tinerilor în discuția 
organizației U.T.M.

comportare nedemnă 
la spectacole, la club 

Utemiștii au cerut 
ocazie «a activitatea 
de tineri să stea în
mitetului organizației de bază, iar 
dacă ei vor mai continua să aibă 
astfel de comportări să fie jude
cați publia de tinerii Sectorului.

adunare generala U.T.M.Intr-o
ținută recent, utemiștii din orga
nizația de bază nr. 8 de la mina 
Petrila au diseutat despre felul 
cum se comportă tinerii atît în 
timpul orelor de lucru cît și in 
timpul liber. Cu această ocazie, 
cei înscriși la discuții au critieat 
aspru comportarea tinerilor Ro) a 
Alexandru, Lăzărescu Dumitru și 
alții, sare nu respectă pe munci
torii virstnici, nu folosesc din plin 
cele opt ore de serviciu și au o

rearmarea gale-

După ce a pier- 
fără să repare

de șe- 
euvtntul 
numele.

OROS

pe stradă, 
etc.
cu această 
unor astfel 
atenția co-

* ♦ «A. MICA

îndeplinirea obligațiilor de pro ducție, îmbunătățirea continuă a 
calității lucrărilor pe care le execută, iată principalele preocupări ale 
tinerilor muncitori de la Uzina ele ctrică din Vulcan.

Pe această temă ei poartă deseori discuții cu tov. Popescu Miron, 
secretarul organizației de partid în uzină. Fotoreporterul nostru i-a 
surprins pe tinerii Biro Nicolae, Bă ncilă S. și Bercea I., ia o discuție 
cu tov. Popescu Miron.

Dar tinerii noștri au sar- 
numai să participe la cons- 
socialismului, ci să fie și 
demni. Or, această înaltă

stofă de calitate, era proaspăt băr
bierit. Dar iată un fapt ce întris
tează la acest tînăr la prima ve
dere. Era încălțat cu pantofi, de 
asemenea noi, moderni, dar plini de 
noroi. Se vedea bine că de cînd 
și-i pusese prima data in picioare 
nu-i ștersese nici măcar cu peria, 
nu-i dăduse nici cu cremă. încălță
mintea murdară nu cadra de loc cu 
veselia lui, cu sala curată, cu cos
tumul nou, cu fața bărbierită. Și 
lui probabil nici nu-i trecea prin 
cap că un om cult nu se duce la 
reuniune sau în alte localuri pu
blice

Iată 
prima 
primă 
să ne

Din 
tri se
demne. Majoritatea tinerilor partici^^ 
pă conștiincios, cu toată puterea ioBg 
la înfăptuirea marilor sarcini pus<s^ 
de partid în fața poporului nostru 
pentru desăvârșirea construcției so
cialiste, 
cina nu 
truirea 
oameni
cinste presupune ca fiecare tînăr 
să muncească și să se comporte în 
chip nou, după principiile moralei 
noii societăți, a măreței noastre e- 
poci, după principiile moralei comu
niste. Fenomenele caracteristice tre
cutului : parazitismul, pungășia, e- 
goismul, beția, huliganismul, 
lipsa de respect față de 
femei sau virstnici n-au ce căuta 
în comportarea tinerilor construc
tori ai noii societăți. Iată de ce, 
asemenea comportări trebuie puse 
în lumină și combătute. Este oare 
compatibilă cu normele noii noas
tre comportări intimplarea cu ră- 
pirea jugurilor dintr-o galerie pen
tru a nu te obosi cu transpoi 
lemnului de la 50 de metri ? S
trîndăvia, neindeplinirea obligațiilor 
de serviciu și tupeul de a cere li
ber sau plată în plus pentru o lu
crare care s-a plătit odată ? Sau ati
tudinea 
în loc 
scoale ?
ziarului
vîrstnicii să ne trimită scrisori 
care să înfățișeze diferite fapte din 
munca, viața și comportarea tineri
lor, prin care să ajute la înlătu
rarea rămășițelor trecutului din 
comportarea unor tineri, la educa
rea sănătoasă, in spirit comunist ai 
constructorilor noii societăți.

vede că nu prea

încă o întîmplare. 
tovărășească atrage

faceți

La o 
aten-

fabrică, 
un tî- 

Se bu-

Încă de cînd a venit in 
Bană Stan era considerat 
năr bun, serios și harnic, 
cura de aprecierea tovarășilor săi.
Pentru munca lut conștiincioasă in 
producție, utemiștii l-au ales chiar 
in conducerea organizației de tine
ret. ,J1 cunoaștem doar, e băiat 
de treabă" — Iși spuneau ute
miștii. Și așa părea să-l cunoască 
și F lorica, o țintiră muncitoare 
din fabrică, care i-a acordat Încre
derea, prietenia, dragostea.

F lorica și Stan s-au căsătorit. 
Multe lucruri s-au întîmplat însă 
de atunci care au tăcut ca atit, 
Florica cit și tinerii de la Viș- 
coza Lupeni să-și schimbe părerea 
despre Bană Stan. Din pă
cate unele din cele întimplat e 
sint pe drept cuvlnt revoltătoare.

Căldura căminului întemeiat de 
cei doi tineri s-a răcit devreme. 
Armonia din sinul căminului lor 
a dispărut. De ce ? Pentru că 
Bană Stan, tintirul serios, atent 
și amabil a devenit un om lipsit 
de suflet în relațiile de familie 
Ce nu i-o fi convenind tînărului 
soț după citeva luni de căsnicie ? 
Faptul că tinăra iui soție a deve-

pli
cele 
sol, 
cu-

Dincolo de sentința tribunalului
nit mama, s-au că după orele de 
muncă era nevoită să se ocupe 
de gospodărie, sau că a încerca! 
să urmeze liceul seral ? In orice 
caz nu avea nici un motiv care 
să-i dea dreptul să se poarte așa 
cum s-a purtat. Bană Stan a ajuns 
pornind pe calea beției și dezin
teresului față de familie, față de 
soție, față de mama copilului său, 
să-și maltrateze soția; s-a înhăi
tat cu alte temei. In această 
măvară, desconsiderindu-și 
mai elementare obligații de 
trecînd peste limitele bunei
viințe și-a jignit și umilit grav 
soția incit aceasta să fie nevoită 
să-și părăsească domiciliul.

Soarta căsniciei acestor doi ti
neri a fost judecată nu de mul!, 
ia cererea tinerei soții, de trtbu 
naiul din Petroșani. Pa baza dove
zilor, tribunalul a emis o sentință 
dreaptă. Luind in considerare 
comportarea nedemnă a inculpatu
lui Bană Stan, incompatibilă in 
rosturile unei căsnicii, a hotărî! 
desfacerea căsătoriei, Tribunalui 
a condamnat comportarea înapoia
tă, lipsită de omenie a lui Bană 
Stan, și pentru că el s-a dovedit un

tinerilor care se distrează 
să ajute o femeie să se 
Iată de ce invităm cititorii 

nostru, utemiștii, tinerii.

să plătească 
Si chehuie-

o sentința 
comportarea 
un tînăr al

element neserios care nu prezintă 
garanția morală pentru creșterea 
copilului, a încredințat copilul, in 
vîrstă de 4 ani, care de mult timp 
nu se mai află la părinții săi, 
spre creștere și educare mamei, 
iar pe tată l-a obiigat 
pensia de Întreținere 
iile de judecată.

Fără Îndoială este 
dreaptă. Dar pentru 
sa urită, nedemnă de
zilelor noastre, comportare care 
sfidează cele mai elementare nor
me ale bunei cuviințe, concepția 
noastră despre viață și familie, 
merita insă o condamnare și mai 
aspră — condamnarea colectivului 
in care trăiește și lucrează. Ge 
au făcut insă utemiștii de ia Vis>- 
coza Lupeni al li rid despre compor
tarea urită a lui Bană față de so
ție ? Au Încercat deși fără rezul
tat, să-i împace pe cei doi 
Dar 
buit 
niei 
care 
lecție l-ar putea ajuta să-și dec- 
seama de comportarea sa i 
apucăturile sale nedemne, incom- ♦ 
patibile cu ținuta morală a tină- ♦ 
rului de tip nou, educat de partid •

•

SOfj. 

tre- 
oo 
du

a lost insuficient. Ar ti 
condamnat aspru în fața 
publice, a colectivului 
face parte. Doar o asemenea

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

urită. dt ift
♦«

♦
♦
♦
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In luna trecută brigada minerului Milaț Teodor de la sectorul II 
al minei Lupeni a dat peste plan 220 tone de cărbune. Acum bri
găzii minerului Milaș Teodor i s-a încredințat un alt loc de muncă.

Iată un grup format din clțiva membrii din brigada tovarășului 
Milaș Teodor, in mijloc cu șeful brigăzii. ——

---------------©---------- _—
X La cariera Bănifa

Hi siirșit — cărbune de calitate!

Fiecare membru și candidat de partid 
fesa aibă repartizate sarcini concrete

Experiența organizațiilor noastre
de bază arată cît de puternic in
fluențează sarcina de partid asu
pra educării partinice a membrilor 
și candidaților de partid. De aceea 
majoritatea birourilor organizații
lor de bază din Întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului repartizează 
sarcini concrete membrilor și can- 
didaților de partid și urmăresc în
deaproape felul în care acestea se 
duc la îndeplinire.

Sînt însă unele birouri de orga
nizații de bază care neglijează re
partizarea de sarcini membrilor și 
candidaților de partid. Un exemplu 
în această privință îl constituie 
biroul organizației de bază de la 
cariera Bănită. Aici, din cei 29 
membA și candidați de partid, nu
mai 6 au repartizate sarcini con
crete (3 membri de partid fac par- 
te din biroul organizației de bază. 
2 sînt propagandiști, iar unul este 
tecjetarul organizației U.T.M.).

Este știut faptul că și la cariera 
Bănită, ca de altfel în fiecare uni
tate de producție, comuniștii au 
de realizat sarcini importante pri
vind mobilizarea colectivelor la în
deplinirea sarcinilor economice, îm
bunătățirea desfășurării vieții in
terne de partid, munca de propa
gandă și agitație etc. Aceste sar
cini pot fi rezolvate cu succes nu
mai cu participarea tuturor comu
niștilor, numai atunci cînd fiecare 
membru și candidat de partid știe 
precis ce are de făcut.

In momentul de față, la biroul 
organizației de bază nu se găsește 
un registru de sarcini pentru mem
brii organizației de bază și pentru 
cei 20 de tovarăși din activul fără

Joc internațional de fotbal

Minerul Lupeni a trecut de două ori pe lingă victorie
Mai erau citeva minute pînă la 

începerea meciului international 
de fotbal dintre Minerul și Szeged 
R. P. Ungară. In cabina echipei 
gazdă, antrenorul Lazăr Vasile da 
ultimele indicații jucătorilor. Ata- 
eantii au fost sfătuiti să-și desfă
șoare jocul pe un front larg, cu 
pase lungi pe extreme și să șuteze 
la poartă din orice poziție. Ți
nînd seama de superioritatea teh
nică a oaspeților, apărătorii au 
fost îndrumați să fie mereu pri
mii la balon, să intercepteze orice 
pâsă spre a nu lăsa atacul advers 
să-șj facă jocul,

Meciul începe furtunos. Fazele 
alternează cu repeziciune de la o 
poartă la alta. Gazdele sînt însă 
acelea care atacă mai mult și mai 
periculos. Surprinși de iureșul im
primat jocului de gazde, oaspeții 
se văd nevoiți să se apere supra- 
nutneric, In minutul 6 Ion C. ion 

^utează puternic, dar mingea se 
Bovește de spatele unui apărător 
și revine in teren. Golul care plu
tea în aer. cade în minutul 7. Co- 
troază centrează de pe partea 
dreaptă și extrema stîngă Drăgof 
reia fulgerător în plasă. Jocul pe 

de partid. Intr-o convorbire avută 
cu tovarășul Scutaru Constantin, 
secretarul organizației de bază, a- 
cesta spunea că nu știe ce sarcini 
să repartizeze comuniștilor și to
varășilor din activul fără de par
tid. Or, activitatea organizației de 
bază din sectorul minier Bănită, 
ca de altfel din orice întreprindere, 
este complexă. Zi de zi se ridică 
numeroase probleme legate de bu
nul mers al producției, de îmbună
tățirea condițiilor de muncă ale 
minerilor care trebuie studiate și 
rezolvate. Cît de util ar fi. de 
exemplu, repartizarea de sarcini 
unor membri de partid legate de 
îmbunătățirea calității calcarului, 
studierea și valorificarea rezerve
lor interne din sector.

Se cere ca biroul organizației de 
bază să repartizeze pe cei mai pre
gătiți comuniști să răspundă de e- 
ducarea candidaților de partid pre
cum și de tovarășii din activul fă
ră de partid. Este necesar ca biroul 
să treacă la alcătuirea unui colec
tiv de agitatori, să formeze un co
lectiv care să reînnoiască agitația 
vizuală. Ținînd seama că în sec
tor, activitatea culturală nu se des
fășoară la nivelul cerut, biroul or
ganizației de bază trebuie să dea 
sarcini membrilor de partid și în 
această privință.

Este necesar ca în prima adu
nare generali, biroul organizației 
de benă, din care fac parte tov. 
Scutaru Constantin, Cîrîc Gheorghe 
și Costea Vîorel să treacă la re
partizarea de sarcini concrete fie
cărui membru de partid în raport 
cu posibilitățile fiecăruia.

extreme și în plină viteză a lu- 
penenilor nu convine echipei oas
pete care în această parte a întîl- 
itirii a avut incursiuni rare și pu
țin periculoase la poarta adversă. 
Din minutul 12 și pînă în minutul 
22, fazele se succed cu repeziciu
ne de la o poartă la alta, dar si
tuațiile critice sînt lămurite de 
cele două apărări Minutul 22 a- 
duce majorarea scorului. Mingea 
se afla la Comșa. 0 centrare pre
cisă și Szoke. venit din urmă, 
marcă printr-un șut puternic: 2-0.

In minutul 31, Sziklai iese ne
inspirat din poartă, iar un ata
cant al oaspeților aruncă mingea 
peste el. Venit în viteză, Sima 
salvează de pe linia porții, dar se 
lovește cu genunchiul de bară și 
părăsește terenul. Locul lui în a- 
părare este luat de Staudt. Neaco- 
modîndu-se pe acest post, el a 
fost aproape eu regularitate de
pășit de extremă (nu era mai bine 
să se fi retras pe acest post Ml- 
hăilă ?).

La reluare, portarul Sziklai este 
înlocuit cu Mihalache. Deciși să 
egaleze, oaspeții atacă furtunos și

(Urmare din pag. l-a)

a vagonetelor. Numărul vagonete- 
lor care se curăță a crescut de ia 
60 la 120 pe zi.

Pe lingă acestea, colectivul sec
torului de transport efectuează un 
număr mai mare de probe >a bri
găzile care lucrează pe culcuș sau 
la locuri cu intercalații mai mari 
de steril. Șefii de sectoare au luat 
ș> ei măsurile necesare pentru re
ducerea șistului din cărbune la a- 
ceste locuri de muncă. Spre exem
plu, în zilele acestea se urmărește 
cu insistență calitatea cărbunelui 
la brigăzile conduse de Roman 
Petru, David loap, Ungureanu Va- 
sile Moisiu Remus și alții.

In urma acestor măsuri, colec
tivul minei Aninoasa a reușit chiar 
din prima zi. a lunii in airs să ob
țină rezultate bune în ceea ce pri
vește calitatea. De la 1 noiembrie 
și pină in prezent procentul de 
cenușă nu a depășit pe cel admis, 
în unele zile el fiind chiar redus 
cu 1—1,5 la sută. La aceste rezul
tate au contribuit brigăzile conduse 
de Cosma Remus, Asmarandai Au
gustin, Schneider Francisc, Biro 
Ștefan, Bulgara Gheorghe și He- 
gheduș Dănilă.

Pentru ca rezultatele in dome

---------------o---------------

Frîntură dintr-un dialog... luminiscent
Ciad pentru prima dată tuburile 

cu neon de pe cei 14 stUpi și-au 
împrăștiat cu dărnicie razele, fap- 

•tul a constituit o frumoasă surpri
ză pentru locuitorii comunei Ani
noasa. De atunci, cei care trec 
seara, cu sau fără treburi prin 
centru, sînt încîntați de lumina fe
erică a neonului Laudele la adre
sa sfatului popular, care se îngri
jește de iluminatul optim al co
munei, nici acum nu mai conte
nesc. Numai că unii laudă cu mai 
mult zel, iar alții cu mai puțin.

InU-jina din seri, după ce ieșisem 
de la Aim, m-am oprit citeva clipe 
sub difuzorul din centru să ascult 
un cîntec preferat care toc
mai se transmitea. Alături, doi 
concetățeni, unul din partea de 
sus a comunei și celălalt de pe

Indice de utilizare 
sporit

Colectivul Întreprinderii fores
tiere din Petroșani a reușit să spo
rească indicele de utilizare a ma
sei lemnoase în acest an la 70,36 
la sută. Pe această bază munci
torii forestieri de aici au produs 
peste plan de la începutul anului 
4.200 m.c. bușteni de gater răși- 
noase, 3.677 m.c. da cherestea ra- 
șinoase, 700 m.c. lemn de mină si 
peste 300 m.c. lemn de construcții.

reușesc acest lucra In numai 7 mi
nute prin Nemeș. După alte 10 
minute de joc, gazdele conduc eu
4— 2 prin golurile marcate de 
Comșa și Cotroază. Un nou atac 
al jucătorilor de la Szeged și a- 
celași Nemeș înscrie al treilea 
gol al echipei sale, ca peste alte 
două minute ei să egaleze prin 
Remenyik.

Minerul forțează victoria dar ea 
revine echipei din Szeged care în 
minutul 85 marcă golul victoriei 
tot prin Remenyik astfel eă în- 
tîlnirea s-a terminat cu scorul de
5— 4 în favoarea lor. Infrîngerea 
într-un meci în care victoria le-a 
surîs de două ori, se datorește 
fără îndoială accidentării lui Sima 
II. introducerii neinspirate în 
poartă a lui Mihalache. dar mai 
ales faptului că în repriza doua 
nu s-au respectat întocmai sfatu
rile antrenorului permitted astfel 
eebipei oaspe să-și facă jocul.

Din echipa gazdă s-au remar
cat Sima II, Izghireanu, SzOke, Com
șa, Ion C Ion, Drăgoi, iar de la 
oaspeți PortOrO, Nemeș și Re- 
menyik.

D. CRIȘAN 

niul calității cărbunelui să fie șl 
mai bune, este necesar să se tra
ducă în fapte și alte măsuri prevă
zute de conducerile sectoarelor. 
Artificierii trebuie să insiste și a- 
supra pușcării separate a interca
latelor de steril din stratele 5 și 
15 la sectorul II. Maiștrii mineri, 
mai ales cei de la sectoarele I și 
IV, trebuie să pretindă întotdea
una ca pe poditură să șe găsească. 
Ia sfîrșitul fiecărui schimb, o can
titate de steril rezultată din ales. 
Ește necesar de asemenea, ca 
inginerii și tehnicienii de la sec
toarele de transport și electro
mecanic să studieze posibilitatea 
montării la halda Piscu a mașinii 
vechi de curățat vagonetele des
cărcate de piatra necesară morii de 
rambleu. Totodată se cer luate mă
suri urgente pentru a se confec
ționa o colivie de rezervă la cul- 
butorul vibrant din circuitul puțu
lui principal.

Odată cu traducerea in fapte și 
a acestor măsuri, precum și a pro
punerilor ce se vor mai face pe 
parcurs, colectivul minei Aninoa
sa va putea raporta că și-a înde
plinit și cel mai de seamă anga
jament — reducerea continuă a 
procentului de cenușă din cărbune.

„vale-n jos", discutau aprins des
pre iluminatul comunei.

— Avem acum un centru în care 
nu mai vine noaptea — zise cel 
de pe vale-n jos.

— Da, avem, dar cu asta să nu 
creadă cei de la sfat că putem 
fi mulțumiți — îl răspunse prie
tenul lui, care se arăta mai zgîr- 
cit în laude.

— După cite am auzit ilumina
tul fluorescent se va extinde și pe 
vale-n jos.

— Nu e rău, însă n-ar strica 
să se gîndească puțin și la noi, cei 
de pe vale-n sus.

— Cum, la voi nu s-a rezolvat 
problema iluminatului ?

— Nici gind. Mai mult, încet, 
încet dispar și cele citeva becuri 
pe care de bine de rău le foloseam 
ca puncte de orientare ca să nu 
nimerim în pîriu. Judecă și tu: din 
centru și pină în capătul de sus 
al comunei dramul e neasfaltat. 
E drept, a fost reparat in primă
vară, dar tot mai sînt gropi, pie
tre și șănțulețe de care să te 
împiedict Acum mai poți merge 
și pe bîjbîite, dar gindește-te că 
vor veni ploile și atunci gropile 
se vor transforma în băltoace. Nu 
pot să înțeleg cum de se împacă 
deputății noștri cu această stare 
de lucruri.

— Ai dreptate. Se vede că ce
lor de la sfat și I.C.O. nu le-ar 
strica să facă cîte o plimbare pe 
vale-n sus și în timpul serii.

...Lăsîndu-i pe cei doi, în drum 
spre casă, mă gîndeam la un sin
gur lucru: Oare ce-ar zice cei ce 
răspund de buna gospodărire a 
comunei, dacă le-aș povesti și loi 
cele auzite 7

O. VALEA
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că cu începere de Ia 20 noiem
brie Î962, orele 12, restauran
tul Minerul din Petroșani care 
este complet renovat și mobi
lat se profilează Ia orele de 
prinz, 12—17, în restaurant 
pensiune, unde se poate lua o 
masă la alegere după lista de 
bucate cu 
feluri

8 lei compusă din 3

face abonamente lu- 
săptăminale șl se

Se pot 
nare sau 
face servirea și la domiciliul 
abonaților cînd aceștia vor a- 
nunța in scris sau telefonie.
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Vizita lui A. I. nikolun In CubtfMișcarea grevistă 
din Franța ia amploare

PARIS 14. — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

In întreaga Franță continuă să 
ia amploare mișcările revendicative 
ale oamenilor muncii. Incepînd de 
luni în diferite departamente ale 
Franței se desfășoară se.ptămîna 
de luptă a funcționarilor din între
prinderile comerciale care 
se revizuiască condițiile de 
și să se majoreze salariile, 
noiembrie la Marsilia și-au
activitatea toate marile magazine 
și întreprinderile comerciale.

La 14 noiembrie la chemarea 
Confederației Generale a Muncii, 
Force Ouvriere și C.F.T.C. a intrat 
în grevă pentru o perioadă de 24 
de ore personalul tehnico-științific 
do la toate instituțiile de cercetări 
științifice care lucrează în dome
niul producției de energie atomică 
Greviștii cer majorarea salariilor.

încheierea lucrărilor Congresului 
ai VIII-lea al P. C. B.

cer să 
muncă
La 13 
încetat

v

Tratative „grele“
LONDRA 14 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 13 noiembrie 

In fața membrilor Camerei de Co
merț americane din Londra, lordul 
sigiliului privat Heath a declarat i 
„Piața comună își pune drept scop 
nu numai realizarea unei unități 
economice, ci și politice". Referin- 
du-se la tratativele de la Bruxelles 
eu privire la aderarea Angliei la 
Piața comună. Heath a subliniat 
că acestea sînt „cele mai grele 
tratative din zilele noastre".

membri și 67 membri 
C.C., precum și comi- 
de revizie, formată din

de construcție, A. I. Mikoian a dis
cutat cu însuflețire cu Carlos Ra
fael Rodriguez și conducătorii gos
podăriei problemele vitale ale a- 
cestei gospodării și îndeosebi cele 
privind dezvoltarea ei.

In cursul vizitei la „Isla Turigua
no" oaspetele sovietic a fost salu
tat pretutindeni cu cordialitate și 
căldură de muncitorii gospodăriei.

HAVANA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 13 noiembrie A. I. Mikoian. 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Carlos Rafael Rodriguez 
tele Institutului național
forma agrară, a vizitat una din cele 
mai mari gospodării populare din 
Cuba — „Isla Turiguano".

Vizitînd gospodăria și șantierele

Consiliului 
însoțit de 
președiu 

pentru re-

oBul-
prima se plenară 
C.C. al P.C.B., din 
Boian Bîlgaranov 
Mitko Grigorov,

Central al P.C. 
în

linia generală a poli- 
R.P. Bulgaria, bazată 
leniniste ale coexis- 
a statelor cu orîn-

SOFIA 14 (Agerpres).
La 14 noiembrie într-o atmosferă 

entuziastă a avut loc ședința de 
închidere a celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar. Congresul a ales noul Co
mitet Central al partidului alcă
tuit din 101 
supleanți ai 
sia centrală 
25 membri.

Comitetul 
gar a ales
Biroul Politic al 
care fac parte: 
Dimităr Ganev,
Jivko Jivkov, Todor Jivkov, Ivan 
Mihailov, Encio Staikov, Staako 
Todorov, Boris Velcev. Ca membri 
supleanți ai Biroului Politic au 
aleși: Dimităr Dimov, Pencio 
badinski, Tano Țolov.

Dimităr Dimov a fost ales 
ședințele Comisei de Control 
CC. al P.C.B.

Todor Prahov a fost ales preșe
dintele Comisiei Centrale 
zie a P.C.B.

In secretariatul
fost aleși: Todor Jivkov 
secretar al C.C.
Bîlgaranov, Mitko Grigorov, Boris 
Velcev, Nacio Papazov I.îcezar 
Avramov, secretari ai C.C. ai P.C.B

Todor Jivkov, prim-secretar al

fost
Ku-

pre-
a

de revi-

P.C.B. au
— prim

ai P.C.B., Boian

C.C. al

C.C. al P.C.B. a rostit cuvîntul de 
închidere a congresului. El a sub
liniat că cel de-al VIII-lea Con
gres a justificat încrederea și spe
ranțele partidului și poporului. 
Congresul a aprobat în unanimi
tate linia generală de politică in
ternă a Partidului Comunist Bul
gar, precum și planul de perspec
tivă de dezvoltare a R.P. Bulga
ria în următorii douăzeci de ani.

Todor Jivkov a arătat în cuvîn
tul său că congresul a aprobat în 
unanimitate și 
ticii externe a 
pe principiile 
tentei pașnice
duiri sociale diferite.

Todor Jivkov a spus în conti
nuare că cel de-al VIII-lea Congres 
al P.C.B. a exprimat voința între
gului partid de a lupta pentru 
consolidarea frăției și unității de 
luptă a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Delegații la congres au scandat 
în picioare lozinci în cinstea Par
tidului Comunist Bulgar, a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, a partidelor comuniste și mun
citorești frățești.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm congresul a luat sfîrșit prin 
intonarea Internaționalei și a unor 
cîntece revoluționare bulgare.

_=©

LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres).
Deputății congolezi Antoine Kl- 

veva — secretar general al parti
dului .Mișcarea națională congo
leză", și Jean Bolikango, președin
tele partidului „Uniunea națională" 
(„P.U.N.A."), și-au exprimat neli
niștea în legătură cu criza prelun
gită prin care trece în prezent par
lamentul Republicii Congo.

Intr-o declarație dată publicității, 
eei doi lideri ai opoziției arată că 
principala cauză a crizei parlamen
tare, — după cum se știe de două 
săptămîni parlamentul nu-și poate 
începe lucrările deoarece nu se 
poate întruni majoritatea necesară 
— se datorește arestărilor operate

în ultimul timp de către autorită
țile congoleze în rîndul membrilor 
parlamentului Printre cei arestați 
sa află personalități cunoscute, cu^j. 
ar fi Cristophe Gbenye, Joseph Mi- 
diburo, Bizukiro, Mangaii și alții 

Aceste arestări se spune în de
clarație au dus la situația că uJK 
membri ai parlamentului, temîd^ 
du-se să nu aibă aceeași soartă ca 
și a colegilor lor, nu se încumetă 
să-și ocupe locurile în organul su
prem al republicii.

Kiveva și Bolikango cer ca mem
brilor parlamentului să li se asigu
re securitatea deplină și ca depu
tății arestați ilegal să fie puși ime
diat în libertate.

------------------- ■ —------------------

Urmări ale acțiunilor 
împotriva revistei „Der Spiegel

Krone rămîne acasă...
BONN 14 (Agerpres).
Cu cîteva ore înainte de pleca

rea lui Adenauer în S.U.A. la 
Bonn s-a anunțat că ministrul cu 
însărcinări speciale Krone nu-1 va 
mai însoți pe cancelar. In ciuda 
planurilor inițiale, persoana de în
credere cea mai apropiată și con
silierul lui Adenauer a rămas în 
capitala R.F. Germane.

Această hotărîre neașteptată este 
pusă în legătură directă cu ascuți
rea crizei din sînul coaliției guver
namentale provocate de acțiunile 
polițienești împotriva revistei „Der 
Spiegel". După cum se relatează 
la Bonn, între partenerii coaliției 
se așteaptă izbucnirea unui nou 
scandal. Sarcina lui Krone constă,

ii cum transmite B.T.A., 
Decret al Prezidiului A-

0

GENEVA Puterîle occidentale abat tratativele 
de la rezolvarea problemei principale

după toate probabilitățile, în a pre- 
întîmpina cu orice chip destrăma
rea coaliției, cel puțin pe perioada 
cit Adenauer 
shington.

se va afla la Wa-

Se cere 
lui

demisionarea 
Strauss

BONN 14 (Agerpres).
Fracțiunea P.S.D.G. din Bunde 

stag intenționează să prezinte can
celarului Adenauer cererea ca mi
nistrul de război Strauss să demi 
sloneze Această intenție este pro
vocată de acțiunea polițienească în 
legătură cu revista „Der Spiegel", 
întreprinsă la inițiativa lui Strauss 
fără consimțămîntul a numeroase 
organe influente din R.F. Germană.

0

Discursul lui Eduand Deppeux
PARIS 14 (Agerpres).
In seara zilei de 13 noiembrie 

Eduard Depreux, lider al partidu
lui socialist unificat, a rostit un 
discurs radiotelevizat adresat ale
gătorilor care în zilele de 18 și 25 
noiembrie vor alege noua Adunare 
Națională.

După ce a Îndemnat pe francezi 
să voteze pentru candldații parti* 
dului socialist unificat, Depreux a

condamnat faptul că vîrfurile par- 
tidului socialist francez se prezintă 
în alegeri în „cartelul" electoral 
din care fac parte și reprezentanți 
ai partidului de dreapta al „inde
pendenților".

Depreux a subliniat necesitatea 
reducerii uriașelor cheltuieli mili 
tare din Franța în interesul îmbu
nătățirii situației oamenilor mun
cii.

___ ——;----- ©________—

Împotriva exploziilor nucleare 
proiectate de guvernul englez

In Camera Comunelor
LONDRA 14 (Agerpres).
Hatărlrea guvernului conservator 

de a efectua o nouă explozie nu
cleară subterană în statul Nevada 
(S.U.A.) a fost caracterizată în 
Camera Comunelor de numeros» 
membri ai parlamentului drept o 
acțiune de natură să pună în pri
mejdie realizarea unui acord inter
național cu privire la Interzicerea 
armelor nucleare. Vorbitorii —, re
prezentanți ai opoziției laburiste 
și liberale din parlament, au con
damnat guvernul, care îndemnînd

de formă la interzicerea exploziilor 
nucleare continuă de fapt jocul 
periculos cu bombe cu hidrogen.

Declarația 
partidului laburist

LONDRA 14 (Agerpres).
Comitetul Executiv național al 

partidului laburist a dat publici
tății la 13 noiembrie o declarația 
în care protestează cu vehementă 
împotriva hotărîrii guvernului en
glez de a efectua experiențe nu
cleare subterane la poligonul din 
Nevada.

Convocarea fldanăril Populare 
a fi. P. Bulgaria

SOFIA 14 (Agerpres).
După 

printr-un
dunării Populare a R.P. Bulgaria 
se convoacă sesiunea a Il-a a A- 
dunării Populare pentru 19 noiem
brie 1962.

-=©=.

ARESTAREA UNUI SPION 
AMERICAN IN CUBA

HAVANA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Organele securității de stat din 
Cuba au arestat la 2 noiembrie pe 
contrarevoluționarul Miguel O. 
Crespo, agent al Agenției centrale 
de investigații a Statelor Unite. 
Căpetenia bandei contrarevoluțio
nare de spioni și diversioniști, care 
a fost arestat a fost ofițer în tim
pul regimului dictatorial al Iui Ba
tista.

GENEVA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 13 noiembrie. In Palatul Na
țiunilor a avut loc o ședință a sub
comitetului pentru încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Reprezentanții puterilor occiden
tale nu au spus nimic nou. Ca și 
înainte ei au încercat în conti
nuare să-i atragă pe participant» 
la tratative în discutarea amănun, 
telor tehnice și să-l abată de la 
rezolvarea problemei principale -- 
realizarea unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară pe baza mijloacelor na
ționale de detectare.

Reprezentantul sovietic S. K. Ța- 
rapkin a amintit participanților la 
tratative de rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. care cere ca 
experiențele cu arma nucleară să 
înceteze cel tîrziu la 1 ianuarie 
1963.

In continuare reprezentantul U-

niunii Sovietice a arătat că dacă 
puterile occidentale ar da Sovadă 
de bunăvoință și de dorință ie 
prezent s-ar putea încheia un acord 
care să pună .capăt tuturor expe- • 
riențelor cu arma nucleară.

Referindu-se la declarația mir-i^ 
trului de război al Angliei că în- 
tre S.U.A. și Anglia s-a încheiat 
un acord cu privire la efectuarea 
de către Anglia a unor explozii 
nucleare pe poligonul din Nevada, 
reprezentantul sovietic a subliniat 
că aceasta dovedește clar că din 
considerente militare puterile occi
dentale se eschivează cu buni 
știință de la rezolvarea probleme
lor încetării experiențelor nuclear^— 
Acesta este adevăratul motiv a^- 
faptului că în cursul tratativelor 
membrii subcomitetului nu pot a- 
junge la ua acord cu privire la 
încetarea imediată a experiențelor 
cu arma nucleară j

BONN. — Potrivit datelor furni
zate de Sindicatul minerilor din 
Germania occidentală, în anul 1961 
în industria minieră din R.F.G. și-au 
găsit moartea din pricina acciden
telor de producție 460 de oameni, 
iar peste 144.000 au fost răniți. In 
comparație cu anul 1956, numărul 
accidentelor în industria minieră a 
Germaniei occidentale a crescut 
cu 30 la sută.

NEW YORK. — Comitetul nr.
4 continuă dezbaterile situației te
ritoriului Africii de sud-vest în
corporat ilegal de guvernul Africii 
de sud și care aplică și aici poli
tica sa criminală de discriminare 
rasială. Discuția amplă la care au 
participat pînă acum 25 de dele
gați și alți 44 urmează să mai 
ia cuvîntul, prilejuiește condam
narea fără echivoc a guvernului 
sud-african de majoritatea zdrobi
toare a delegaților care cer aspre 
măsuri împotriva încălcării conti
nue ale Cartei și respectarea drep
tului la independență a populației 
Africii de sud-vest.

NEW YORK. — In legătură cu 
I „Ziua veteranului" care s-a săr

bătorit in S.U.A. la 11 noiembrie 
Asociafia veteranilor de război a- 
mericani „Miini ale prieteniei" e 
adresat un mesaj de salut vetera
nilor de război sovietici.

In mesaj se spune: Noi, organi
zația „Miinile prieteniei" care re
unește pe foștii ostași americani, 
soldați și ofițeri, trimitem cu oca 
zia sărbătorii naționale „Ziua ve
teranului" un sincer și călduros sa
lut prietenilor noștri de luptă — 
veterani ai Uniunii Sovietice.

PARIS. — „Libertate", „Să în
ceteze represiunile polițienești", 
„Amnistie" — sub aceste lozinci a 
avut loc o mare manifestație în 
fața ambasadei Spaniei din Paris.

Cîteva sute de oameni au venit 
în fața ambasadei pentru a pro
testa cu mînie împotriva torturilor 
la care siguranța franchistă l-a su
pus pe Julian Grimau Garcia, 
membru al C.C. al P.C. din Spania 
arestat nu de mult.

NAIROBI. — După cum se ara
tă în raportul anual al Ministeru
lui Sănătății din colonia britanică 
Kenya, cheltuielile pentru ocroti
rea sănătății din această colonie 
reprezintă mai puțin de doi la sută

din venitul național. Sînt semni
ficative și alte cifre care dovedesc 
rezultatele înfiorătoare ale domi
nației coloniale engleze din Kenya. 
Astfel in Kenya care are o popu
lație de 7 milioane persoane, exis
tă peste 100.000 de persoane bol
nave de tuberculoză, 35.000 de per
soane bolnave de lepră, iar in di
ferite regiuni aproape toți copiii 
suferă de trahomă. Longevitatea 
medie a locuitorilor Kenyei este de 
35—40 de ani, iar din fiecare 7 
copii, unul se naște mort.

WASHINGTON. — Marți a avut 
loc la Washington primul spectacol 
dat de un grup de balet de la 
Teatrul Mare din Moscova care a 
prezentat cu mult succes spectaco
lul „Lacul Lebedelor".

BONN. — Guvernul R.F.G. tre
buie să renunțe la intenția sa de 
a interzice organizația „Uniunea 
persoanelor persecutate de nazism", 
se cere în scrisoarea adresată mi
nistrului afacerilor interne de pro
fesorii vest-germani Golwitzer, 
Malmann, Maus, Wolf, Schaffer și 
Ridder.

MONTEVIDEO. — Circulația în 
capitala Uruguayului a fost paralig 
zată de o grevă generală de zf 
de ore a lucrătorilor de la com
paniile de autobuze. Greviștii cer 
majorarea salariilor. .


