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♦Succesele minerilor
continuă

«fr-*

Aproape 22.000 tone de cărbune 
peste pian

Munca la extracția căr
bunelui cocsificabil și e- 
îer^etic în abatajele din 
minele Văii Jiului dă 

-bogate în penulti- 
mă^hină a anului. Succe- 
sIBf minerilor pe calea 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
se țin lanț. In primele 
nouă decade din luna 
noiembrie minerii au scos 
pin adîncuri peste 18.000 
tone de cărbune în afara 
planului. In patru zile tre
cute din decada III-a mi
nerii Văii Jiului au majo
rat la aproape 22.000 de

tone cantitatea de cărbu
ne dată peste plan.

Mecanizarea muncii în 
abataje, extinderea proce
deelor avansate de lucru 
ajută minerilor să lucre
ze cu randament sporit, 
să depășească zi de zi 
sarcinile de producție. In 
ziua de 22 noiembrie, de 
exemplu, colectivele mi
nelor Petrila, Aninoasa și 
Lupeni au extras între 
220—480 tone de cărbu
ne peste planul zilei res
pective, contribuind la 
depășirea planului zilnic 
pe combinat cu peste 
1.300 de tone.

Cu ce se mîndresc fruntașii
Minerii din Aninoasa 

sînt fruntași pe bazin la 
extracția cărbunelui. Ei 
au scos din abataje în pe
rioada 1—24 noiembrie 
peste 6.000 tone de căr- 
bu,*e./ Fruntașii se mîn- 
flresc totodată cu succese 
și în ce privește îmbună
tățirea calității producției 
Cărbunele trimis pentru 
spălare la preparație de 
kninerii Aninoasei a avut 
în perioada amintită un 
conținut de cenușă cu 0,7 
puncte mai mic decît nor
ma planificată.

Sectoarele II și III ale 
minei au înregistrat cele 
mai bune rezultate în do
meniul calității prin apli
carea pușcării selective, 
podirea corectă a abata
jelor la prăbușire, alege
rea șistului vizibil la lo
curile de muncă și la } 
punctele de încărcare. Mi- ] 
nerii sectoarelor II și 111 | 
au extras peste plan pînă 
h 24 noiembrie peste 903 
si, respectiv, 1200 tone de 
cărbune cu conținut de 
șist sub cifra prevăzută 
In plan

Avansan mari
la lucrările

Folosind cofrajul mobil 
la săparea și betonarea 
puțului principal al minei 
Dilja, minerii din briga
da de pregătiri condusă 
cie comunistul Bartha Dio- 
nisie au realizat lună de 
lună în puț avansări de 
30—40 metri. In luna no
iembrie, numai în pri
mele două decade, bri
gada a săpat și betonat 
32 m.l. de puț. Organi- 
zîndu-și munca pe baza 
unui grafic ciclic cu 4 
schimburi tov. Bartha

de betonare
Dionisie cu ortacii săi 
realizează o viteză de a- 
vansare de 2 m.l. săpare 
și betonare în put pe zt 

Avansări mari a obți
nut și brigada de beto- 
nări condusă de minerul 
Dușan loan. Ea a beto
nat în două decade radia* 
rul galeriei duble de 
coastă pe o porțiune de 
250 metri, ceea ce echi
valează cu un volum de 
1.050 m.c. steril excavat 
din vatra galeriei și beton 
turnat în radier.
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frontali de la mina îmi

ASLĂU IOAN, 
miner frontalist șef de 
brigadă la sectorul III

BALINT ADALBERT 
șef de brigadă la pre

gătiri, sectorul II

carnet , ULTIMA CURSĂ
Trenul 2.114 opri in- 

tr-una din stafii. Cifivc 
călători urcară grăbiți f» 
vagoane. Impiegatul de 
mișcare ridică palete 
Semnalul de plecare fu 
sese dat, trenul porni.

„.După 30 de ani de 
serviciu conștiincios nu 
este ușor să știi că. azi 
iaci ultima cursă. Una 
cite una localitățile rd- 
mîn in urmă. Cu o pre
cizie de ceasornic trenul 
intră în stația Petroșani.

înainte de a cobori, me
canicul iși aruncă ochii 
asupra celor veniți să-l 
Ir.tîmpine. Stnt cunoscuți 
de la depou, de la miș
care, de la revizia de va
goane și chiar de la ser
viciul de Întreținere. Lu
crase aproape cu 
toți, in lunga sa 
activitate de me
canic de locomo
tivă.

Primul se a- 
propie de el Jo- 
san Adrian, pre
ședintele comite
tului sindicatului 
de la depou. 
Glasul său vă
dește emoție.

— Tovarășe 
Gydrfi, cu ocazia 
ieșirii du mit ale 
la pensie co
lectivul nostru

Zilele acestea, constructorii din Vulcan au predat un nou bloc de 
locuințe, al doilea din cele prevăzute pentru anul acesta.

IN CLIȘEU: După terminarea zugrăvirii exterioare, se demontea
ză schela din fața noului bloc R cu 32 apartamente

i

iți dorește sănătate și Iți 
mulțumește călduros pen
tru activitatea depusă.

Urmară imbrățișări, 
strlngeri de mină, buche
te de flori, cadouri și...

adiționalul .baston de 
pensionar".

— Vă mulfumesc to
varăși, Dentru tot ce ați 
tăcut „,£a ieșirea mea Ja 
pensie să iie atit de plă
cută. Nu vdi uita nici
odată.

In drum spre casă, 
Gydrii se mai opri de cl- 
teva ori. Nu-și închipui
se niciodată că această 
despărțire va fi atit de 
emoționantă.

1. CRIȘAN
S. BASARAB 
corespondenți

Vom îndeplini cu
Paralel cu dezvoltarea exploată

rilor miniere din Valea Jiului a 
crescut și capacitatea de producție 
a uzinei noastre. Față de 1948 
producția globală a crescut de cca. 
4 ori. Aceasta se datorește, în pri
mul rînd, Înzestrării ei cu tot fe
lul de mașini unelte moderne, de 
mare productivitate precum și ex
tinderii tehnologiei avansate de 
lucru.

In acest an muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din întreprinderea 
noastră s-au străduit să asigure 
fiecărei exploatări miniere utila
jele și instalațiile necesare. Desfă- 
șurînd o întrecere însuflețită la 
flecare loc de muncă, în ateliere 
și secții, ei au obținut indici cu 
mult superiori celor prevăzuți. Pla
nul la producția marfă a fost de
pășit cu aproape 12 la sută, fapt 
care a permis îndeplinirea planu
lui anual la data de 26 noiembrie. 
La principalele sortimente planul 
anual Ia zi a fost depășit după 
cum urmează: la construcții me
talice cu peste 500 de tone, ia pie
se de schimb cu 300 tone, la grinzi 
metalice cu 20 la sută. La baza a- 
cestor depășiri a stat continua 
creștere a productivității muncit 
Prin folosirea intensă a capacității 
de producție, indicii de utilizare a 
mașinilor a crescut cu peste 5 la 

sută, pe uzină realizîndu-se astfel 
o productivitate a muncii superioa
ră celei planificate cu cca. 10 la 
sută. In același timp, prin folosi
rea la maximum a resurselor in
terne, îmbunătățirea calității pro
ducției, reducerea în mare măsură 
a rebuturilor, uzina a obținut e- 
conomii la prețul de cost In va
loare de 2.227.000 lei.

Deși nu pe măsura posibilități
lor și a sarcinilor ee i-au stat în 
față, colectivul minei Vulean a 
obținut în acest an unele reali
zări. Minerii și cadrele tehnico-in- 
gmerești de la această exploatare, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au reușit să învingă o bu
nă parte din greutățile ce li s-au 
ivit In lupta pentru sporirea pro
ducției și să îmbunătățească ast
fel activitatea economică a minei. 
De la Începutul anului colectivul 
minei Vulcan a extras mai bine 
de 500 tone de cărbune peste plan, 
a îmbunătățit substantial calitatea 
producției prin reducerea cu 1,5 
la sută a procentului de cenușă 
față de limita admisă, obținînd pe 
această eale bonificații care eehi- 
valează cu 6900 tone de cărbune.

In lupta pentru îmbunătățirea 
activității economice a minei, mi
nerii vulcăneni au aplicat o serie 
de metode avansate în muncă, u- 
nele inițiative valoroase.

Multă atenție au acordat orga
nizațiile de partid și cele de sin
dicat extinderii inițiativei privind 
îmbunătățirea calității producției: 
..Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist". In convorbirile 
agitatorilor cu minerii. In consfă
tuirile de producție, în progra
mele stației de radioamplificare 
s-a vorbit pe larg despre însem
nătatea aplicării acestei inițiative. 
Drept rezultat, prin însușirea ei

de către minerii exploatării, prin 
grija sporită de eare au dat do
vadă brigăzile de mineri față de 
alegerea șistului vizibil din căr
bune, s-a ajuns la rezultatul a- 
mintit, ea producția extrasă la 
Vulcan să conțină cu 1,5 la sută: 
mai puțin șist decît limita admisă.!

La Vulcan s-au aplicat și alte! 
inițiative. Comunistul Drob Gheor- 
ghe cu brigada sa a aplicat ini-] 
tiativa de a realiza o avansare în 
abataj frontal de 3 fîșii în două! 
zile. Roadele aplicării inițiativei 
au fost îmbucurătoare, ea urmare, 
ea a fost preluată și de brigăzile 
conduse de Țărînă Valerian și Ne- 
grescu Vasile. 0 perioadă s-a 
vorbit mult la mina Vulcan des
pre rezultatele obținute de aceste 
brigăzi în sporirea vitezelor de a- 
vansare. Dar, după un timp, dato
rită greutăților întîmpinate în a- 
provizionarea frontalelor, inițiativa 
a fost dată uitării.

In prezent, mai multe brigăzi 
de mineri din abatajele cameră 
dau bătălia pentru aplicarea ini
țiativei de a se realiza o avansare 
de două cîmpuri pe aripă intr-un 
schimb. Unele dintre brigăzi, bu
năoară cea condusă de comunis
tul Tucaciuc Mihai din sectorul 
IV, a obținut succese în aplica
rea inițiativei, realizînd o avan-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-aț
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Printre difuzorii voluntari fruntași de la mina Petrila se numără 
și tov. Coman . Aurelia, membră în biroul organizației de bază P.M.R. I 
nr. 11,. Fără să neglijeze sarcinile de serviciu, ea găsește destul timp 
să împartă muncitorilor ziarele cu regularitate și să reînnoiască lu
nar abonamentele.

IN CLIȘEU: Difuzoarea voluntară Coman Aurelia, împărțind mun
citorilor ziarele și revistele la care aceștia sînt abonați.

■■■■■■■a- ■— ■ ■ - =-

succes sarcinile de
Aceste realizări, la care au con

tribuit colectivele fiecărei secții, 
precum și hotărîrea muncitorilor 
noștri de a munci tot mai bine 
prin introducerea pe scară largă 
a tehnologiei avansate, crează o 
bază temeinică pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor de pro
ducție sporite pe 1963. La unii in
dici, ca producția marfă, produc
tivitatea muncii și sarcina de re
ducere a prețului de cost, am atins 
de pe acum sarcinile prevăzute 
pentru anul viitor. In scopul ex
tinderii procedeelor moderne de 
lucru în acest an au fost luate o 
serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Printre cele mai impor
tante amintim următoarele: mon
tarea utilajelor moderne în hala 
curățătoriei pieselor turnate, • ex
tinderea turnării în coji de silicat 
și coji de bachelită, amenajarea și 
dotarea cu utilaje noi a atelieru
lui mecanic de reparații; în secția 
construcții metalice s-a trecut com
plet la organizarea muncii în bri
găzi. In același timp, asupra caii-

plan pe anul 1963
tățli lucrărilor s-a instituit un con
trol exigent, care este făcut de 
tehnicieni cu inaltă calificare.

Avind la bază faptul că am În
deplinit înainte de termen anga
jamentul de a realiza planul a- 
nual în 11 luni, că nivelul produc
ției este ridicat pe o treaptă supe
rioară, colectivul uzinei noastre 
afirmă cu încredere că va înde
plini in mod ritmic indicii de plan 
prevăzuți pentru anul viitor. Mun
citorii noștri, sprijiniți efectiv de 
cadrele de specialiști, vor folosi 
pe deplin tehnologia avansată pen
tru a asigura exploatările Văii Jiu
lui cu volumul de utilaje necesar, 
care să poarte amprenta bunei ca
lități.

EMERIC FARKAȘ 
directorul uzinei 

fng. SOFRONIE S1RBU 
șeful secției mecanice

ing. IOSIF GUDASZ
șeful seGției construcții metalice 

de la U.R.U.M. Petroșani

Muncă rodnică, economii însemnate
( harnicul colectiv al Uzinei de
< reparat utilaj minier din Petro- 
’ șani, la Începutul anului s-a an

gajat să realizeze 1.050.000 lei e-
> conomii la prețul de cost.
> Prin muncă entuziastă, creșterea 
i productivității muncii, reducerea 
J consumurilor specifice și folosirea
< resurselor interne s-a reușit sd

se îndeplinească angajamentul 
luat, ba s-au realizat economii 
care întrec cu mult angajamen
tul. Pînă în prezent la capitolul: 
economii-preț de cost, colectivul 
U.R.U.M..P. a înscris suma de 
2.227.000 lei, fată de angajamentul 
de 1.050.000 lei.

IOAN BERTOTI
corespondent



Din activitatea stafiei
de radioficare din Aninoasa

emisiunile 
și apreciate

comitetului

lo
de

de

iși 
un 
cu-

Și
activitatea cultural-educati- 

masă nu este neglijată. De- 
formațiile artistice ale clu- 
vin în fața microfonului și

producție, 
in 
de 
se

intrc- 
mun- 
trans-

„...Aici centrul de radioficare a! 
«omunei Aninoasa. Dragi ascultă
tori bună ziua. Transmitem emi
siunea locală".

Vocea crainicului se răspîndeș- 
te prin difuzoare în toată comu
na. Tratînd probleme diferite din 
viața economică, politică și cul
turală a comunei, 
cale sînt îndrăgite 
ascultători.

Sub conducerea
partid al minei, centrul de radio
ficare al comunei Aninoasa 
desfășoară activitatea după 
plan de muncă lunar, care 
prinde acțiunile, materialele
programele artistice ce se difu
zează la stație în luna respectivă. 
După difuzarea fiecărui material, 
conferință, recenzie, informație, a- 
cestea sînt păstrate cu grijă în- 
tr-un doșar.

Multe din emisiunile transmise 
la stație tratează probleme impor
tante ale procesului de 
popularizează fruntașii 
cere, metodele avansate 
că, inovațiile. La stație
mit cu regularitate emisiuni cum 
sînt „Toate brigăzile la nivelul 
celor fruntașe", „Calitatea — o- 
biectiv de seamă al întrecerii", 
„Din experiența brigăzilor frunta
șe", „Cum să lucrăm în mină 
pentru a ne feri de accidente". A- 
ceste emisiuni aduc un aport pre
țios la îmbunătățirea procesului 
de producție, la creșterea pro
ductivității muncii și a calității 
cărbunelui, la reducerea prețului 
de cost pe tona de cărbune ex
trasă.

In ultimul timp s-au prezentat 
la stație mai multe conferințe 
tehnice. Intre acestea amintim 
conferința „Măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru îndeplinirea pla
nului pe anul 1962". prezentată re
cent de tovarășul Ledrer Iosif, 
șeful exploatării, care a constituit 
o îndrumare în lupta pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul în curs.

O zi din săptămină este dedi
cată emisiunii 
pedagogic". In 
misiuni, clasele 
me artistice, iar 
rectorul școlii

pedagogice. Aceste referate con
stituie un ajutor prețios pentru 
părinți. In ultimul timp în cadrul 
acestei emisiuni s-au difuzat mai 
multe referate printre care: „Con
diții necesare muncii independen
te a elevului", „A ajuta pe copil 
să învețe nu înseamnă a învăța 
în locul lui", „Colaborarea fami
liei eu școala".

Pentru gospodine se transmit 
emisiuni ca: „Muncitoarea la mi
crofon". „Gospodinele noastre" și 
altele, în cadrul cărora se dau a- 
numite sfaturi practice, gospodă
rești, se popularizează rezultatele 
muncii obștești a femeilor.

Nici 
vă de 
seori 
bului
prezintă diferite programe, apre
ciate de ascultători. Așa a fost, 
de pildă. programul brigăzii ar
tistice de agitație difuzat recent 
de stație, program axat pe pro
blemele producției.

Apreciate de ascultători sînt și 
emisiunile „Medicul vă sfătuiește" 
buletinele de știri transmise zil
nic, prin care se popularizează 
fruntașii in producție. De aseme
nea, în cadrul emisiunilor locale 
se fac prezentări de filme, 
cărți, de spectacole, se 
poezii.

Tovarășa Cosma Florica, 
tor al stației, împreună cu 
tivul de redacție format 
membri se preocupă pentru a da 
emisiunilor forme cît mai variate, 
mai apropiate de viața 
muncii, de preocupările

Activitatea trebuie 
în ritm susținut pentru 

să-și aducă din plin contribuția la 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție, la 
muncii.

de 
citesc

redac- 
colec- 

din 11

oamenilor 
lor. 
continuată 
ca stația

educarea oamenilor

D. GHIONEA

li
r

școlare „Carnet 
cadru] acestei e- 
prezintâ progra- 
diriginții sau di- 
prezintă referate

ș

ț 
ț

s-au inițiat 
masă, de In
ia domiciliu, 
luat cu sco

i Mh o tai hgrijlR 
; a itlasHlai la {lanitllia
■ Una din problemele impor- 
i tante ce se ridică in etapa ao 
i tuală in fața cadrelor medlco- 

sanitare este și aceea a îngriji
rii bolnavilor spitalizați la do-

> miciliu. Desigur că această sar- 
I cină nu este ușor de îndeplinit, 
I și aceasta datorită greutăților 
; ivite in aplicarea indicațiilor 
' date de medic. Aceste greutăți 

se Ivesc mai cu seamă datorită 
unor greșeli comise de către fa
milie, rude etc„ care urmează 
să aplice recomandările medi
cale și nu au suficiente cunoș
tințe educativ-sanltare in acest 
domeniu.

Pentru aceasta 
cursuri sanitare de 
grijire a bolnavilor 
Această măsură s-a
pul de a se însuși de către mase 
tot mai largi de cetățeni regu
lile generale și procedeele ele
mentare pentru asigurarea unei 
corecte îngrijiri a bolnavilor Ia 
domiciliu, in sensul respectării 
întocmai a prescripțiilor medi
cale de către cei ce vor fi în si
tuația de a le aplica.

Cursurile se vor organiza in 
localitățile urbane de pe lingă 
spitale sau pe lingă întreprinde
rile care au servicii medlco-sa- 
nitare, instruirea fiind făcută de 
către medici specialiști (inter
niști și chirurgi) și cadre medii. 
La cursuri pot să participe toți 
cei ce doresc să-șî însușească 
noțiuni despre îngrijirea bolna
vilor, tn special femeile, cărora 
deseori te revine această nobilă 
misiune.

înscrierile se pot face prin 
secțiile de Cruce Roșie din lo
calități

i

dr. EUGEN STĂNCESCU

Preparatorul Lupeni par- 
16 jucători. Minerul Lu- 

17. Campionatul a înce- 
noiembrie și se termină

Activitatea șahista
In prezent, în toate asociațiile 

sportive din Valea Jiului se des
fășoară șaisprezecimile campiona
tului republican de șah. La Lonea 
își dispută întiietatea 19 șahiști, 
la Petrila 16, Petroșani — C.C.V.J. 
17 jucători, pînă la categoria III-a. 
Asociația 
ticipă cu 
peni cu 
put ia 1
la 1 decembrie. Din fiecare grupă 
se califică primii trei clasați 
la faza de raion. întrecerile 
sînt în toi. La Petroșani primele 
locuri sînt ocupate în ordine de: 
Rondolean Ioan (9’ț 
trin Ladislau (9 p.), 
mii (8 p.), Samoilă 
Jurca Ștefan (5 p.) și 
ghe (5 p.j.

Paralel cu 
duminică 25 noiembrie a. 
17. 
lui 
mai 
tru 
maestru internațional, Lazăr Iosif, 
candidat de maestru cu o notă, 
Mitrică Dianu și Kirmaier Francisc, 
ambii cu clasificare de categoria 
l-a. In acest concurs se vor dis
puta 12 runde și se joacă dumi
nicile după masă la clubul 
dicatelor. Iată rezultatele din 
ma rundă. Erdely Ștefan — 
maier Francisc remiză, Lazăr 
— Mitrică Dianu 1—0.

La Lonea. duminică s-a desfă
șurat runda a 4-a a optimilor de 
finală la care participă 19 jucă
tori de categoria II-a. In frun
tea clasamentului se află Vuc Io
sif, Gheorghi Iosif, Varga Iuliu, 
Lazăr loan cu cîte trei puncte fie
care. De remarcat, că liderul a 
fost învins în runda a patra de 
juniorul Stici Eugen in vîrstă de 
14 ani, un tînăr cu reale calități.

puncte), Kus- 
Georgescu E- 
loan (8 p.), 

Oprea Gheor-

această competiție, 
e. ora 

a început campionatul orașu- 
Petroșani unde participă cei 
buni jucători ai orașului nos- 
in frunte cu Erdely Ștefan,

sin- 
pri- 
Kir- 
Iosif

C. PETRU 
ȘT. PODOSU 
corespondenți

Rezultatele pot fi și mai bune
De la începutul anului și pî- 

1 în prezent, cabinetul 
de reparat utilaj minier 
a înregistrat 62 inovații, 

lor în procesul de 
simplifică unele proce-

nă 
al Uzinei 
Petroșani 
Aplicarea 
producție

tehnic

dee tehnologice, ușurează activita
tea muncitorilor și aduce uzinei 
economii în valoare de 140.000 
lei. Numeroși inovatori fruntași 
cum slnt de exemplu Kriștaly 
Ludovic, Crăciun Dumitru, Wiș- 
nowsky Iuliu, Ludinaș loan și alți 
și-au Îndreptat atenția și asupra 
calității produselor.

Turnarea în cochilă a elicelor de

I
II
ll
■I

Disciplinat, 
punctual, cu dra
goste de muncă 
— așa îl cunosc 
textiliștii de la 
Vlscoza Lupeni 
pe fochistul Su- 
lici Samson. Ia- 
tă-1 în clișeu ali- 
mentînd cu com
bustibil cazanul 
pentru produce
rea aburului

W 
wV

Respectarea regulilor de circulație — 
în discuția șoferilor din Valea Jiului

Cu 
un 
au 
de 

lua

răcire a motoarelor electrice, di
ferite dispozitive de îndoire și tăiere 
a tuburilor și tablelor de metal, a- 
parate pentru măsură și control sînt 
doar cîteva din realizările lor care 

pozitiv în pri-au avut un efect
vința îmbunătățirii calității pieselor 
ce se execută.

Aceste realizări nu slnt însă 
mulțumitoare față de posibilitățile 
existente. Lipsa unui panou al ino
vatorilor, slaba preocupare față de 
orientarea cercurilor de inovatori 
spre rezolvarea obiectivelor prevă
zute în planul tematic, neglijarea 
conferințelor tehnice se resimt.

In vederea prevenirii accidente
lor de circulație, zilele trecute a 
avut loc la Petroșani o consfătuire 
cu șoferii din Valea Jiului, 
acest prilej a fost prezentat 
referat privind cauzele care 
dus la producerea accidentelor 
circulație, în scopul de a se
măsuri pentru lichidarea acestor 
cauze.

Referatul a scos în evidență 
faptul că cele mai multe acci
dente se produc din cauza stării 
de ebrietate a șoferilor, a condu
cerii cu viteză excesivă și a pu
nerii în circulație a unor mașini 
cu defecțiuni tehnice. Astfel, șo
ferul Palușan Ioan de la I.M.T.F. 
conducînd în stare de ebrietate 
autobasculanta 51.753 HD a răstur
nat-o, avariind-o grav. Fiind tri
mis în judecată a fost condamnat 
la 5 ani închisoare corecționala și 
ridicarea dreptului de a mai con
duce. La fel, șoferul Kelemen loan 
de la I.C.O. Petroșani a condus 
în stare de ebrietate și cu viteză 
excesivă, fapt pentru care fiind 
trimis in judecată a fost condam
nat la un an închisoare corecțio- 
nală și ridicarea dreptului de a 
mai conduce. Cu pedepse private 
de libertate și ridicarea dreptului 
de a mai conduce pentru fapte simi
lare au fost condamnați și șoferii 
Loiiș Nicolae, Gundel Coloman și 
Stanislav Constantin.

Din referat și discuțiile purtate 
pe marginea acestuia au reieșit 
și deficiente ale unor conduceri 
de întreprinderi, care au dus la 
producerea unor accidente de cir
culație. A fost criticată lipsa de 
răspundere manifestată de condu
cerea I.C.O. Petroșani, care 
mit pe Szilagyi Alexandru 
pe un autobuz local, fără

cesta să aibe vechimea și expe
riența necesară. Acest șofer numii 
după 3 zile de la numire, r. i
dovadă de nepricepere a intri 
autobuzul într-un stîlp metalic 
la 
ce 
și 
în 
te 
există și în prezent unii șoferi 
care nu au tras învățămintele ne
cesare și încă mai conduc în stare 
de ebrietate și cu viteză excesivă 
cum ar fi : Frantz I., Olaru Grigore. 
Iordache Traian, Găman Barbu. 
Bălașa Petru de la I.R.T.A. Pe
troșani, Mateaș loan și Arămitu 
Mihai de la B.U.T. Livezeni, Oaidă 
Teodor, Jerca. Victor, Sucitu Ghe- 
orghe, Kerekes Ioan de la I.C.O 
Petroșani, Niculescu Ioan de 
I.M.T.F., Bâieșu Constantin de 
Competrol și Unqureanu Eugen 
la O.A.D.L.F.

Propunerile făcute cum ar fi 
ființarea pe lîngă fiecare gara 
unor comisii care să asigure r 
carea nivelului de cunoștințe 
nico-profesionale a fiecărui șoier 
prelucrarea abaterilor în colecti
vele de transporturi auto, dotarea 
unităților 
necesare 
larizarea 
rîndurile 
muncii politice în fiecare unitate 
care să ducă 
socialiste a 
de natură să 
lului propus 
nitivă a accidentelor de 
tie.

conducta de înaltă tensiune 
a dus la avarierea autobuzului 
rănirea unor pasageri. S-a scos 
evidență și faptul că, deși aces- 
cazuri au fost cunoscute, mai

IE

cu materiale de studii 
pregătirii politice, popu- 
regulilor de circulație în 
pietonilor cît și întărirea

la ridicarea conștiinței 
fiecărui șofer, vor ft 
ducă la atingerea țe- 
— înlăturarea deft- 

circula- 
HORIA NELEgJR' 

procuror

Spre un nivel de calificare fot mai înalt
In sectorul IX electromecanic 

al minei Lonea se repară pompele 
necesare evacuării apelor din sub
teran, se fac revizii periodice la 
mașinile de extracție ale exploa
tării, se asigură întreținerea și 
controlul puțurilor etc. La execu
ția acestor reparații și revizii es
te nevoie de multă îndemînare, 
se cere o înaltă pregătire profe
sională. Muncitorii sectorului nos
tru posedă asemenea calități. Ma
rea lor majoritate au o practică 
îndelungată in muncă, sînt stă- 
pîni pe meserie. In sectorul nos
tru lucrează Insă și un număr 
mare de tineri, absolvenți ai șco
lii profesionale de ucenicL Aceș
tia trebuie ajutați să-și îmbogă
țească cunoștințele acumulate în 
școală, să se ridice la un nivel 
profesional corespunzător cerințe
lor tehnicii noi.

Pentru a veni în ajutorul aces
tor tineri, biroul organizației 
U.TM a propus conducerii ad
ministrative a sectorului să re
partizeze absolvenții școlii profe
sionale să lucreze alături de cei 
mai pregătiți lucrători. Inițiativa 
organizației de tineret a fost bine 
venită și în brigada de lăcătuși 
pe care o conduc, au fost dați să 
lucreze maî multi tineri. Personal 
m-am ocupat de ridicarea califică
rii tînărului Zgribcea Virgil, venit 
la noi în brigadă. Pentru a cu
noaște gradul de calificare al tî

nărului, am urmărit din prima zi, 
dacă el cunoaște piesele compo
nente ale unei pompe de mină. 
Am observat că tînărului îi erau 
străine unele lucruri, nu văzuse 
pînă atunci o pompă demontată. 
La terminarea schimbului, am dis
cutat cu Zgribcea Virgil, arătîndu-i 
caracteristicele tehnice ale pom
pei, precum și modul în care a- 
ceasta funcționează. Discuția a fost 
urmată apoi de o demonstrație 
practică, urmărită cu multă aten
ție de tinăr.

Nu odată l-am luat alături de 
mine pe utemistul Zgribcea Virgil 
să participe la lucrările de repa
rație și întreținere a puțului de 
extracție. Aici i-am arătat cum 
trebuie făcută o tăiere de cablu 
de extracție pentru probă, precum 
și modul în care se execută revi
zia mașinii de extracție și proba 
de cădere a coliviilor. La fața lo
cului i-am vorbit tînărului despre 
seriozitatea cu care trebuie exe
cutate lucrările de reparație și în
treținere a puțurilor, precum și 
despre urmările ce pot avea loc 
în cazul cînd aceste lucrări nu slnt 
făcute cu simt de răspundere. A- 
jutorul și îndrumarea permanentă 
dată tînărului Zgribcea Virgil, l-au 
făcut stăpîn pe meserie, mal atent 
față de calitatea lucrărilor. In pre
zent, acest tînăr efectuează re
parații complicate, care mai înain-

te erau executate numai de 
citorii Andraș Gheorghe și __r__ 
Ladislau, considerați ca fiind cei 8 
mai buni din brigadă.

In mod asemănător m-am ocu- ® 
pat de tinerii Drăguț Teodor, Luca ® 
loan, Mățan loan și de fiecare “ 
meseriaș al brigăzii. In urma aju- ” 
torului dat, tinerii din brigadă au 2 
făcut pași importanți în ce privește $ 
ridicarea calificării profesionale, 2 
mulți dintre ei devenind inovatori. § 
Astfel, tovarășul Luca loan este 2 
autorul inovației „Matriță de ștan- $ 
țat dispozitive de cuplare a sco- g 
curilor pentru transportoarele cu o 
raclete", iar lăcătușul Gaboș Mi- g 
hai a propus inovația „Dispozitiv g 
pentru confecționat căptușeala de g 
pe tamburii mașinilor de extrac- 
ție“ care este aplicată cu succes 2 
în cadrul exploatării noastre. Utl- 2 
lă a fost și inovația tînărului Ce- 2 
nușe Petru, care ajutat de Gaboș g 
Mihai a adus modificări importante g 
la axa ventilatorului de 500 m.c. de g 
la stația Jieț. De remarcat este fap- g 
tul că In ultima perioadă tinerii g 
noștri au propus 20 de inovații 8 
care au fost aplicate în procesul 8 
de producție. g

Toate acestea au făcut ca bri- g 
gada noastră să fie apreciată 
colectivul exploatării, ea fiind 
fruntea întrecerii socialiste 
sector.

CORNEL MUNTEANU
șef de brigadă — mina Lonea

a nu-șofer ooooooooooooooooooooooooooooooo 
ca a- 8

8
8
8
8
8

mun- 8
Topor 8

Comitetul sindicatului i 
din Lonea, a organizat o 
odihnă pentru formațiile 
rale fruntașe ale clubului 
citoresc din localitate. In 
clubului s-a organizat un pro
gram cultural unde au fost 
minate și diplomele obținute 
formațiile clubului 
cadrul concursului 
Consiliul regional 
lor Hunedoara — 
Hunedoarei". Corul

minier 
zi de 
cultu- 
mun- 

i sala

în
de 
în 
de

din Lonea 
organizat 
al sindicate- 
,Pe plaiurile 

a
•r
din Lonea

ZI DE ODIHNĂ
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de 8 
în 8 
pe 8

3
8

ocupat locul I pe Valea Jiului § 
și pe regiune; clarinetistul Pa- g 
nait Nicolae a ocupat locul I pe g 
Valea Jiului și pe regiune; or- g 
chestra de muzică populară din a 
Lonea a ocupat, de asemenea, fi 
locul I pe Valea Jiului. In semn g 
de apreciere a străduinței con- g 
curenților s-a organizat o zi de g 
odihnă. Cu acest prilej s-a pre
zentat un frumos program artis
tic. Tovarășii Muntean Rozalia, 
Mateșan loan șl alții au inter
pretat diferite melodii în cin
stea fruntașilor muncii culturale 
Tovarășul Sandru Iosif, președin
tele comitetului sindicatului mi
nei Lonea a mulțumit formații^ 
lor culturale ale clubului mui 
citoresc din 
munca depusă.

V. HLOPEȚCH1 
eorespondent 

ocoooooooooooooooooooooooocoooo
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IN EDITURA POLITICA Ori flc clic ori este oevoic... Drum larg inițiativelor înaintate!
au apărut :

r AL. IVANCENCO

* Progresul tehnic 
în R.P.R.

In lumina documentelor Con
gresului al IlI-lea al partidului, în 
lucrare sînt analizate pe larg, pe 
baza unui bogat material faptic, 
principalele căi ale progresului 
tehnic: mecanizarea și automati
zarea producției, modernizarea ma
șinilor și utilajelor, introducerea 
procedeelor tehnologice moderne, 
chimizarea și electrificarea pro
ducției. In lucrare se acordă, de 
asemenea, atenție muncii de cer
cetare tehnică-științifică și rolului 
cadrelor în folosirea mașinilor 
moderne și aplicarea tehnologiei 
înaintate. Utilizînd o serie de 
exemple din diferite întreprinderi 
din tară, autorul scoate în eviden
tă eficiența economică a tehnicii 
noi

Republica Populară 
Romînă

Broșura răspunde la o serie de 
probleme legate de orînduirea so- 
cial-economică a țării noastre, de 
organele puterii și ale administra
ției de stat, de democratismul 
orînduirii noastre socialiste. Mate
rialul cuprinde și unele date ge
nerale legate de țara noastră cutri 
ar fi: așezarea, relieful, împăr
țirea administrativă și altele.

S. STANEL, n. cucui

Deputatul 
sfatului popular — 

activist obștesc
Lucrarea apare în colecția 

„Construcția de partid și de stat". 
Ea tratează unele probleme privind 
activitatea deputaților comunali, 
raionali, orășenești și regionali, 
sintetizează unele forme și meto
de din munca acestora. înfățișea
ză — prin exemple concrete — fe- 

,\ iul cum deputății țin legătura cu 
alegătorii și participă împreună 
cu aceștia la rezolvarea diferite
lor lucrări social-gospodărești etc.

Tribuna propagandistului

Cum mă pregătesc pentru expunerea 
și seminarizarea lecțiilor

Anul acesta, biroul organizației 
de bază de la șantierul de prefa- 

W bricate Petroșani mi-a încredințat 
conducerea cercului de studiere a
Istoriei P.M.R. anul I. La acest 
cerc sînt înscriși membri și can
didați de partid, tovarăși din ac
tivul fără de partid, oameni de 
nădejde ai șantierului.

Experiența în munca de propa
gandist, ajutorul și îndrumarea pe 
sare le primesc din partea birou
lui organizației de bază, prin to
varășul Băltaru Viorel, care se 
Îngrijește de mobilizarea cursan- 
ților la învățămînt, au făcut, ca
cercul nostru să aibă o activitate
satisfăcătoare. Buna desfășurare a 
activității cercului depinde în ma
re măsură de pregătirea propa
gandistului, de stilul său de mun
că. In acest scop am căutat să 
particip cu regularitate la pregă
tirile ce se fae la cabinetul de 
partid. Aici iau parte la discuțiile 
pe marginea temelor expuse, mă 
folosesc de consultațiile care au 
.loc și «aut să-mi însușesc meto
dele folosite în conducerea cercu
rilor și cursurilor de propagan
diștii fruntași.

La întocmirea lecțiilor caut să 
folosesc pentru studiu cît mai 
mult material bibliografic, respec- 
tînd în această privință recoman
dările date de cabinetul de partid. 
De obicei, planul pentru expune
rea lecțiilor îl fac mai dezvoltat, 
caut să fie cît mai bogat în idei, 
iar predarea o fac liber și pe în
țelesul cursanților. După expune
rea lecțiilor indic cursanților ma
terialul bibliografic, li îndemn ca 
flecare să-și organizeze o biblio
tecă personală și să citească cu 
regularitate presa și anumite pu
blicații de partid. Cursanții Bota 
Dumitru, lansu Dumitru și alții 
sînt abonați la mai multe ziare și 
reviste, si-au procurat din timp

1

După ce s-a consultat cu biroul 
organizației de bază din sectorul 
spălătorie de la preparația Petrila, 
organizatorul grupei sindicale din 
schimbul I, tovarășul Florescu loan 
anunță pentru ora 14 o scurtă șe
dință de grupă. La ordinea de zi 
figura un singur punct: analiza
rea posibilităților de îmbunătăți
re a calității cărbunelui.

In consfătuire tovarășul Flores
cu Ioan, organizatorul grupei sin
dicale, a arătat că datorită faptu
lui că producția primită de la ex
ploatările miniere Lonea și Ani- 
noasa conținea mult șist, apara
tele Rheo nu puteau face față se
lecției șistului din cărbune și de
seori se defectau. Spălătorii Mirea 
Nicoiae, Hoțea Ștefan, Bordea 
Constantin, Krestel Ioan, KOble 
Iosif, Duică Ioan, de la aparatele 
Rheo de 0—10 și 10—80 mm. nu 
sesizau la timp defecțiunile ivite 
la aparatele respective. Din aceas
tă cauză unele din ele se opreau, 
iar șistul își continua drumul spre 
silozul final, trăgînd în urmă in
dicatorul de calitate.

— Prin urmare, tovarăși, e 
prestigiul nostru in joc, al tutu
ror muncitorilor de la spălătorie 
— spuse organizatorul grupei. De 
noi depinde dacă colectivul uzi
nei își va realiza sau nu norma 
de calitate.

Nu era pentru prima oară cînd 
muncitorii sectorului de spălăto
rie erau solicitați să-și spună pă
rerea privitor la bunul mers al pro
ducției. Și de data aceasta ei au 
venit cu propuneri, au dat un a- 
jutor tovărășesc muncitorilor care 
au fost vizați în ședință că nu 
și-au făcut pe deplin datoria. In 
ședința grupei au fost stabilite 
măsuri menite să îmbunătățească 
calitatea. Au fost revizuite apa
ratele de selecție a șistului și au 
fost reinstruiti toti muncitorii ca
re deservesc icesle aparate.

In atenția grupei stau si alte 
probleme legate de buna desfă
șurare a procesului tehnologic, 
funcționarea fără stagnări a insta
lațiilor din sector. Legat de aces
te aspecte, grupa sindicală a ana
lizat în ședințele sale calitatea 
reparațiilor efectuate la diferite 
benzi de cauciuc, transportoare 
cu raclete, pompe pentru evacua

rea apelor. La propunerea gru
pei s-au luat măsuri de reparare 
și punere în funcțiune a elevato
rului de respălare de 3—10 mm., 
au fost remediate anumite defec
țiuni tehnice Ia sitele Zimmer.

Bunul mers al producției îi 
preocupă pe toți muncitorii din 
grupă. In consfătuirile de produc
ție ei dovedesc interes pentru ca 
fiecare echipă să-și facă pe deplin 
datoria. Nu a fost tolerată de că
tre membrii grupei nici lipsa de 
interes a echipei de lăcătuși con
dusă de tov. Latkulis FrandSC, 
care uneori făcea reparații de mîn- 
tuială, nu se preocupa cu răspun
dere de revizia și întreținerea in
stalațiilor. La fel, grupa sindicală 
a pus în discuție pe tovarășii Pițu 
Mircea, Popa Ștefan, Mihălțan 
Pa vel, Miclea Gheorghe și alții 
care părăseau locul de muncă, nu 
supravegheau cu atenție mersul 
utilajelor pe care le deservesa. A- 
jutați de colectiv, acești munci
tori au reușit să facă o cotitură 
în activitatea lor, acum ei sînt 
mai activi la locurile de muncă.

In ședințe muncitorii își iau 
angajamente concrete, fac propu
neri privind lichidarea stagnă
rilor în producție. Se remarcă în 
această direcție tovarășii Mihart 
Constantin, Baloș Simion, Both 
Petru, Stopu Vasile.

Membrii grupei au și în afara 
producției o activitate bogată. O 
parte din ei activează în forma
țiile cultural-artistice ale clubului, 
alții fac sport, merg împreună la 
cinematograf, la bibliotecă. Aceas
ta demonstrează forța activului 
obștesc al grupei sindicale care 
desfășoară o muncă rodnică.

Z. ȘUȘTAC

------------------- O----------- --------

Echipa de descărcători condusă de Toth Martin lucrează la de
pozitul de lemne al minei Petrila. Harnieă și bine organizată ea de
pășește lunar norma de lucru în medie cu 20 la sută.

IN CLIȘEU: Echipa condusă de Toth Martin în timpul luerulut

„Fac ce-mi place"
*•***«**•«**•**«••************««*•*»*****•»*«•****«******«••****»******«***«**•**•

materialul bibliografic necesar.
Din experiență am constatat că 

este bine ca la sfîrșitul expunerii 
să subliniez ideile principale din 
lecție de care să țină seama 
cursanții în timpul studiului. Pe 
parcursul dintre predare și semi
nar mă interesez cum membrii cer
cului își organizează studiul. In 
seminar caut să antrenez pe cit 
mai mulți cursanți la discuții, în 
așa fel, ca fiecare să participe la
dezbaterea problemelor.

Printre cei mai activi și totoda
tă mai pregătiți cursanți sînt ti
nerii Nica Dumitru, Pocivilișteanu 
Titu, Tacea Dumitru, Ianeu Mir
cea și alții care au dat răspunsuri 
documentate cu prilejul seminari
zării lecției „începutul mișcării 
muncitorești și răspîndirea mar
xismului în Romînia", Totodată a- 
ceștia sînt printre cei mai harnici 
muncitori, fruntași în producție.

In cercul pe eare-I conduc sînt 
și unii cursanți care întîmpină 
greutăți în însușirea materialului. 
Pe aceștia îi ajutăm în mod indivi
dual. Personal mă ocup de tov. 
Dalea Vasile și Drăgușin Ioan. In 
munca de propagandist primesG din 
plin ajutorul tovarășului Roman 
Alexandru, secretarul organizației 
de bază, care participă la preda
rea și seminarizarea lecțiilor, în
deamnă cursanții la o muncă stă
ruitoare pentru însușirea lecțiilor 
predate. Tovarășul Roman se o- 
cupă de pregătirea cursanților
Radu Constantin și Călin Florea, 
recent primiți în rîndurile candi
datelor de partid. In felul acesta 
noi căutăm ca în scurt timp să 
ridicăm și pe aeești cursanți la 
nivelul celor fruntași, să-i ajutăm 
să-și ridice nivelul politic și ideo
logic.

CONSTANTIN GRIGORAȘ 
propagandist

ÎNSEMNARE:
•
• — Să mă crezi vecine, că in-
• tr-un bloc trebuie să respecți li-
* niștea locatarilor.
X — Ba, eu am să lac ce-mi
• place1
♦ — Ba, n-ai să iacii
X — Ba am să iac! Ai să mă 
X oprești dumneata 7
J Omul mai voi să zică ceva dar
• ușa se trtnti cu putere mai, mai 
X să iasă din balamale și „Fac 
J ce-mi place" dispăru in spatele
♦ ei iurios la culme.
* •— Auzi obrăznicie, să mă în- 
X vețe ei pe mine ce-i buna cu- 
J viintă17 Sd n-am eu voie să iac
• ce vreau in apartamentul meu 7 
■» Atunci de ce mai e al mea 7 
î „Fac ce-mi place" apucă nervos
♦ motanul de mustăți și-l trase că-
• tre el. Spune tu, Bombonel I Este
• sau nu este apartamentul ăsta a!
* nostru 7 Am primit sau n-am pri-
* mit noi hirtie de la spațiul loca-
• cativ că i se repartizează tov 
X Cristea Petre In blocul H din stra- 
J da Constructorilor, apartamentul
• nr. 7 ? Am primit. Atunci la lucru 
o Bombonel. E numai ora 22, plrtă 
X la ora 24 avem tot timpul sd ne 
X facem de cap. începem ca bicl-
♦ cleta. Trebuie desfăcută, curățată.
♦ Poc, poc, poc, zdrong... Afurisit
• ciocan. A sărit din coadă toc-
* mai ne calorifer. Zdrong, zdrong,

e

(Urmare din pag. l-a)

sare de cîte 4,50— 5,50 m. pe zl.
O asemenea avansare realizează 
și brigada condusă de tov. Szabo 
Balaj. Dar in ce măsură a fost 
generalizată în rîndurile celorlalte 
brigăzi din sectorul IV experien
ța acestor brigăzi ? Această în
trebare poate fi pusă și organi
zației de partid, comitetului de 
secție și conducerii administrati
ve din sectorul III. Și in acest sec
tor sînt numeroase brigăzi frun
tașe care, printr-o bună organizare 
a muncii au reușit să obțină lună 
de lună depășiri însemnate și 
sînt aproape de realizarea obiec
tivului — două cîmpuri pe aripă 
într-un schimb. Printre aceste bri
găzi se numără cea condusă de 
tov. Zâld Francise. Dar alături de 
abatajul acestei brigăzi, lucrează 
brigada condusă de tov. Gantz Ștefan, 
brigadă care în multe luni a rămas 
în urmă. Cum a fost sprijinită a- 
ceastă brigadă să aplice metodele 
brigăzii fruntașe care lucrează a- 
lături ? In această privință n-a 
fost întreprins nimic. In sector nu 
au loc schimburi de experiență 
în cadrul cărora să se populari
zeze cele mai bune metode de 
muncă, inițiativele valoroase.

O altă inițiativă care s-a năs
cut chiar în sinul colectivului mi
nei se referă la reducerea con
sumului de material lemnos și a- 

i parține brigăzii comunistului Tu- 
. caciuc Mihai. Această brigadă și-a

se transmite sunetul mai departe 
pe țevi pînă jos ia parter unde 
locatarii se întreabă speriați ■ 
Ce-i cu zgomotul ăsta 7

— Vecinul de la 7 ișt reoată 
bicicleta — spune cineva ieșit 
ce scara blocului.

Prin tavan se aud lovituri În
fundate.

— Auzi 7 A umilat cauciucurile 
și acum le Încearcă izbind roțile 
de parchet. Să așteptăm poate is
prăvește și putem sd ne culcăm 
liniștiți. E ora 23,30.

— Ua, uaa, uaa I — se aude 
dintr-un apartament.

— N-a că s-a sculat și copilul 
Du-te bărbate plnă sus și roagă-1 
irumos pe vecin să nu mai iacă 
zgomot.

Trrr, țrrr, sună soneria la apar ■ 
tamentul 7. „Fac ce-mi place" ie
se furios să vadă clne-1 deran
jează la o oră așa de tîrzie. In 
ușă dă nas In nas cu doi loca
tari.

— Ce va apucai de v-ați adu
nat la ușa meal Sufetițl de in
somnie 7

— Ba să ne ierți vecine. Nu 
știu ce tot faci acolo în flecare 
seară că nu ne lași să dormim. 
Am venit sd fe rugăm să încetezi 
cu zgomotul. Nu atit pentru noi 
cît pentru copii. S-au trezit din 

propus să economisească lunar 
100 bucăți de lemn la fiecare fe
lie exploatată din abataj cameră. 
Inițiativa constă în folosirea ar
mării mixte și răpirea armătu
rilor înainte de prăbușire. Iniția
tiva are o mare însemnătate de
oarece se referă la un indice la 
care mina Vulcan este deficitară 
— reducerea prețului de cost al 
producției. Era de așteptat sa sin
dicatul minei să se fi preocupat 
în mod deosebit de extinderea 
inițiativei Dar lucrurile stau alt

fel. Preocuparea pe care o dove
desc organizațiile de sindicat de 
la mină față de extinderea meto
delor și inițiativelor înaintate nu 
este încă la nivelul cerințelor. De 
regulă singurul mijloc folosit de 
comitetele de secții pentru popu
larizarea experienței fruntașilor 
sînt consfătuirile de producție. In 
cadrul consfătuirilor fruntașii sînt 
solicitați de a vorbi despre meto
dele lor.

De curind a avut los o seară< 
de odihnă închinată fruntașilor 
în Întrecere, organizată de comi
tetul sindicatului. In cadrul aces
tei întruniri au vorbit despre me
todele lor brigadierii fruntași Tu- 
caciua Mihai, Moraru Nicoiae și 
ZOld Francise. Dar ce păcat că la 
această întrunire, din cei 60 de 
brigadieri de la mină care îa- 
tr-adevăr puteau învăța multe din 
expunerile fruntașilor, au fost pre
zent i abia 17.

La mina Vulcan sint mulți mi
neri fruntași, multe brigăzi cu ex
periență care prin aplicarea unor 
metode și inițiative avansate ob
țin realizări frumoase. Generali
zarea acestora în rîndurile mine
rilor, asigurarea condițiilor nece
sare pentru ca toate brigăzile să 
însușească și să poată aplica tot 
ce e nou și înaintat în munca 
fruntașilor constituie o cale sigură 
spre îmbunătățirea continuă a ac
tivității economice a minei și ob
ținerea de către colectivul ei a 
unor realizări tot mai sporite. 
Este de datoria organizațiilor de 
sindicat și a conducerilor de sec
toare ca, sub conducerea organi
zațiilor de partid, să sesizeze tot 
ce e nou în producție, să contri
buie efeativ la generalizarea me
todelor și inițiativelor înaintate 
asigurînd ca experiența fruntași
lor să devină un bun al întregu
lui colectiv.

din blocul H ș
• 

somn și acum nu-i mal putem J 
culca. •

— Șl ce-mi spuneți mie de co- ♦ 
pii ? Nu am treabă cu ei. X

— Vecine, dar trăim toți J 
intr-o comunitate și se cade să ♦ 
ne respectăm unii pe alții. Așa • 
cere buna conviețuire. Și dacă-mi X 
dai voie și buna cuviință o cere. •

— Cee ?/ Mă-nveți dumneata pe • 
mine ce-i buna cuviință 7 Las că • 
vă-nvăț ea minte. Și „Fac ce-mi X 
place" trlnti iarăși ușa iurios. •

Pe la ferestre apar capete cu- • 
rioase trezite de cearta iscată. •

— Ce s-a intîmplat 7 X
— Ce să fie 7 iar vecinul de * * 

la 7... •
„Fac ce-mi place" s-a urcat in- ♦ 

ire timp pe scaun și a desfăcu! X 
firele de la sonerie: Așa, acum ® 
să mai sune Cineva la ușa mea? ♦

Degeaba „Fac ce-mi place" ai „ 
dezlegat soneria căci oamenii tot X 
nu te vor lăsa In pace. Nu te vot J 
lăsa pentru că în primul rînd tu • 
nu-i lași pe ei in pace. Zgomotele • 
pe care le faci au pătruns prin X 
podele, prin pereți, prin țevile de • 
calorifer și au ieșit afară ajun- • 
glnd odată cu pltngerile colocata- • 
rilor tăi Ia urechile noastre. Oare X 
n-ar ii timpul să-ți schimbi atitu J 
dlnea 7 •

1. CRISTESCU X
♦



Vizita lui A. I. Mikoian în Cuba GENEVA :
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Telegrama de mulțumire 

a C.C. al P.C.U.S.

(Agerpres).
de duminică pu- 

de rriulțumire a- 
al P.C.U.S. parti-

adresată partidelor 
marxist-leniniste frățești

MOSCOVA 26 
Presa sovietică 

blică telegrama 
dresată de C.C.
delor marxist-leniniste frățești pen
tru felicitările adresate cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a Re
voluției din Octombrie.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. a primit numeroa
se scrisori și telegrame care con
țin felicitări 
saluturi din 
muniste și 
organizațiilor
tățeni de peste hotare. In aceste 
scrisori și telegrame se urează suc
cese poporului sovietic și Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
In opera de construire a conâunis- 
mului, în eforturile depuse de 
P.C.U.S. și 
pentru 
nice și 
relor.

C.C.

prietenești și calde 
partea partidelor co- 
muncitorești frățești, 
de partid și unor ce-

HA VANA 26 (Agerpres ).î— TASS 
transmite:

Răspunzlnd invitației lui Râul 
Castro, vicepreședinte al Consiliu
lui de miniștri și ministrul for
țelor armate al Cubei, A. I. Mi
koian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.SJS., a 
petrecut două zile — 23 șl 24 no
iembrie — în provincia Oriente în- 
cheindu-și astfel călătoria prin 
toate cele șase provincii ale Cu
bei.

împreună cu Raul Castro și cu 
Emilio Aragones, oaspetele sovie
tic a vizitat noul raion de locuin
țe Nueva Vista din Alegre, ora-

șui Santiago de Cuba și orășelul 
școlar Camilo Cienfuegos. A. I. 
Mikoian a depus o coroană de 
flori la mormîntul din Santiago 
de Cuba al marelui revoluționar 
euban Jose Marti.

La Universitatea din capitala 
provinciei Oriente după o scurtă 
euvîntare rostită de Raul Castro, 
a luat cuvîntul A. I. Mikoian.

Cuvîntarea lui A. I. Mikoian a 
fost însoțită de aplauze furtunoase 
șt urări în cinstea prieteniei dintre 
popoarele Cuban și sovietic. Stu
denții au scandat: „Fidel — Hruș- 
ciov, sîntem alături de voi!".

Comitetului
GENEVA 26 (Agerpres).
La 26 noiembrie, ora 15,00 (ora 

locală) în sala Consiliului din Pa
latul Națiunilor s-a deschis cea 
de-a 83-a ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, ale că
rui lucrări fuseseră întrerupte cu 
peste două luni și jumătate în ur
mă cu prilejul începerii celei de-a 
17-a sesiuni a Adunării Generale 
a 0.N.U.

La masa tratativelor au luat loc 
reprezentanții a 17 țări — U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei, R.P. Romîne, R.P 
Polone, R.P. Bulgaria, R.S. Ceho- 

Canadei, 
Etiopiei,

și Braziliei. 
Ca și înainte, rămîne gol locul pa 
care trebuia să-l 
tia Franței.

reluat lucrările 
celor 18 state

Comitetului celor 18 a

★ ★ ★

slovace, R.A.U., Italiei, 
Indiei, Nigeriei, Suediei, 
Birmaniei, Mexicului

un cuvînt 
al ședin-

a spus S. 
celor 18 

este dator să ia în conside- 
cererile popoarelor, exprima- 
cea de-a 17-a sesiune a Adu- 
Generale, și recomandările

HAVANA 26 (Agerpres).
La 26 noiembrie, A. I. Mikoian, 

prim-vicepreședinte al Consiliului
=©= ---------------

depuse
de guvernul sovietie 

realizarea unei păci trai- 
a securității tuturor popoa-

al P.C.U.S. exprimă mulțu
miri cordiale pentru aceste felici
tări și urări și asigură partidele 
marxist-leniniste frățești că 
P.C.U.S. și întregul popor sovietic 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a construi societatea comunis
tă, pentru a obține împreună cu 
toste popoarele iubitoare de pace 
întărirea păcii generale, triumful 
principiului leninist al coexistenței 
pașnice în relațiile internaționale.

Noi defecțiuni în funcționarea 
navei „Mariner-2“

WASHINGTON 26 (Agerpres!
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, deficientele în funcționa
rea bateriilor solare ale navei cos
mice americane „Mariner 2" nu au 
fost încă remediate, iar specialiști'. 
N.A.S.A. (Administrația națională 
pentru problerrtele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic) au a- 
nunțat că nu cunosc cauzele care 
au creat noua „pană" în buna 
funcționare a navei și nici cît va 
dura aceasta.

de Miniștri al U.R.S.S. a plecat din 
Havana.

Pe aeroportul Jose Marti din Ha
vana oaspetele sovietic a fost con
dus de Gsvaldo Dorticos, președin
tele republicii, Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revoluțio
nar, membri ai guvernului și ai 
Conducerii Naționale a Organiza
țiilor Revoluționare Integrate, nu
meroși reprezentanți ai organiza
țiilor revoluționare și obștești din 
Cuba.

Remiterea documentelor ! 
în legătură cu zborul cosmic\ 

! în grup Federației 
' internaționale de aviație

ocupe delega

------- ~ - ----------

Propunerile guvernului R.P.D. Coreene 
pentru unificarea pașnică a țării

PHENIAN 26 (Agerpres).
La Phenian a fost dat publicită

ții memorandumul guvernului 
R.P.D. Coreene „Pentru evacuarea 
trupelor americane din Coreea de 
sud și unificarea pașnică indepen
dentă a Coreei".

In memorandum sînt expuse pro
punerile și măsurile guvernului 
R.P.D. Coreene anunțate de mai 
multă vreme care prevăd crearea 
de către poporul coreean a unui 
guvern central pe întreaga Coree 
prin tinerea unor alegeri cu ade
vărat libere și realizarea unificării 
pașnice depline a țării, 
rânduiri se subliniază 

j nerile și măsurile
R.P.D. Coreene pentru
patriei, reflectă interesele și voin
ța întregului popor coreean. în
tregul popor coreean le sprijină 
întru totul și luptă activ pentru

In memo- 
că propu- 
guvernului 
unificarea

înfăptuirea lor. Numai pe această 
cale se subliniază în memorandum 
poate fi rezolvată problema unifi
cării pașnice a patrieL

Guvernul R.P.D. Coreene subli
niază că Organizația Națiunilor Uni
te, care discută în fiecare an „pro
blema coreeană", ou și-a îndepli
nit misiunea ce li incumbă potrivit 
Cartei O.N.U. Guvernul R.P.D. Co
reene consideră că O.N.U. trebuie 
să abroge rezoluțiile adoptate pînă 
anim în „problema coreeană", să 
obțină evacuarea din Coreea de 
sud a trupelor americane și a tu
turor celorlalte trupe străine și să 
dizolve imediat așa-zisa Comisie 
a 0N.U. pentru unificarea și res
tabilirea Coreei.

Poporul coreean este absolut ca
pabil să-și unifice patria prin for
te proprii, pe cale pașnică.

G

Rezultatele alegerilor

Din cei 
înscriși 
la vot. 
de par-

BONN 16 (Agerpres).
Duminică a avut loc alegeri pen

tru landtagul bavarez. 
6.615.598 de alegători 
1.500.000 s-au abținut de 
Cu toate eforturile depuse
tidul lui Adenauer (Strauss, minis
trul de război a condus personal 
campania electorală a Uniunii 
creștin sociale), de a-și adjudeca 
mai mult de jumătate din voturi, 
«1 a obținut doar 47 la sută.

Partidul social-democrat a înre-

din landtagul bavarez 
gistrat o creștere față de alegerile 
precedente obținînd 35,3 la sută 
din numărul voturilor. Restul vo
turilor au fost acordate partidului 
liber-democrat (5,9 la sută), parti
dului bavarez (4,8 la sută). Este 
interesant faptul că grupările de 
extremă dreaptă, care au agitat 
lozinci în spiritul războiului rece 
și al revanșei, au înregistrat o în
frângere zdrobitoare, neobținînd ds- 
cît 0,5 la sută din voturi.

AMMAN 26 (Agerpres).
La 24 noiembrie au avut loc 

Iordania alegeri parlamentare.
După cum se știe, la 26 septem

brie regele Hussein, a dizolvat ve
chiul parlament, primul ministru 
Wasfi Tall a demisionat și au fost 
stabilite alegeri parlamentare

In cadrul unei conferințe de 
presă organizată la 25 noiembrie 
la Amman, Wasfi Tall, a făcut cu ■ 
noscut că prima sesiune paria-

în
mentară va începe la î decembrie

Prin aceste alegeri regele Hus
sein a încercat pe această cale să 
mascheze lipsa de drepturi, teroa
rea și dominația imperialiștilor 
străini în Iordania. Se știe că 
partidele politice sînt de multă 
vreme interzise, motiv pentru care 
cei 168 de candidați la alegeri 
s-au prezentat cu titlul individual. 
De asemenea, în Iordania, femeile 
sînt lipsite de drepturi la vot.

La ambasada sovietică din Pa
ris au fost remise conducerii Fe
derației internaționale de aviație 
(F-AJ.) documente in legătură cu 
zborul cosmic in grup, fără pre
cedent în istoria omenirii, e’ec'.uat 
de doi cetățeni sovietici, pilofii 
cosmonaufi A. Nikolaev și P. Po- 
povici. Documentele au fost pre
zentate federafiei în vederea o- 
mologării ca recorduri mondiale a 
acestor performante remarcabile 
Materialele au fost inminate iui 
Guilman, directorul general al 
FAJ. Luînd cuvîntul în numele 
conducerii Federafiei internațio
nale de aviafie, Jacques Allais a 

’subliniat că pentru F.A.I. este o 
mare cinste să fie în posesia a- 
cestor documente care vor per- 

i mite omologarea ca recorduri 
\ mondiale a minunatelor perfor- 
> mante ale cosmonaaților sovie
tici.

Ședința 
fost deschisă de S. K. Țarapkin, 
șeful delegației sovietice, care s 
prezidat ședința de luni.

U. Epștein a rostit în numele 
secretarului general provizoriu al 
O.N.U. o euvîntare de salut. Apoi 
S.K. Țarapkin a rostit 
de salut, ca președinte 
tei.

Reluîndu-și activitatea, 
K. Țarapkin, Comitetul 
state 
rare 
te la 
nării
adoptate de adunare în problemele 
dezarmării și încetării experiențe
lor cu arma nucleară și să obțină 
rezolvarea cît mai grabnică • a- M 
cestor probleme importante. .

.©----------- X
După cel de*al doilea tur ■ 

în Franfa
de la 
torii politici sînt 
ceastă creștere a 
datelor obținute 
datorește în 
nului acordat 
cumscripțiile 
considera că 
are mai multe șanse pentru a in
fringe pe candidatul U.N.R.

Sporirea numărului deputaților 
celor două partide s-a făcut pe 
seama unor partide burgheze de 
extremă dreaptă și a partidului 
lui da Gaulle — U.N.R.

Grupările Gaulliste U.N.R. și 
U.D.T. au obținut împreună 234 de 
locuri cifră care este cu mult sub 
așteptările președintelui de Gaul- , 
le, care spera să obțină o majori- ’ 4 
tate absolută în cadrul noului par
lament. Celelalte mandate au fost 
împărțite astfel: partidul radical 
și așa numitul centru de stînga — 
44 de locuri, partidul clerical M.R.P.
— 38, partidul socialist unificat și 
uniunea republicanilor progresiști
— 5, diferite grupări ale așa-ziși- 
lor independenți — 50, trei locuri 
nu sînt încă cunoscute.

Alegerile parlamentare au ară
tat astfel că actualul regim a 
suferit o fisură politică profundă 
îneît ea va putea fi cu greu repa-1^ 
rată.

ție scrutin
Duminică, 25 noiembrie, în Fran

ța, ca și în teritoriile de peste 
mări s-a desfășurat cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor le
gislative.

înaintea celui de-al doilea tur 
da scrutin, situația se prezenta 
astfel: în primul tur, în 369 cir
cumscripții electorale din cele 482, 
nici un candidat nu a întrunit ma
joritatea absolută a voturilor. A- 
cest lucru se datorește actualului 
sistem electoral francez prin care 
se urmărește împiedicarea prin 
toate mijloacele posibile partici
parea reprezentanților oamenilor 
muncii în parlament. In condițiile 
existenței a numeroase partide nu 
s-a putut obține o majoritate ab
solută (cerută de primul tur de 
scrutin) 
lea tur 
ternului 
deputat 
care au
plă a voturilor.

Datorită acestui sistem electoral, 
care favorizează partidul de guver
nămînt, U.N.R. a obținut majori
tatea în Adunarea Națională. In 
eel de-al doilea tur de scrutin, Par
tidul Comunist Francez a repurtat un 
succes considerabil obținînd încă 
32 de locuri în parlament. Astfel, 
împreună cu eele două locuri obți
nute în primul tur de scrutin, 
P.C.F. are în total 41 de mandate, 
ceea ce înseamnă cu 31 mai mult 
față de alegerile din anul 1958. 
Numărul deputaților în parlament 
din partea socialiștilor a crescut

astfel că la cel de-a! doi- 
(conform prevederilor sis- 
electoral), mandatul de 
l-a obținut acei candidați 
întrunit majoritatea sim-

---------- -****

26 (Agerpres). 
de sud s-a încheiat

SALISBURY
In Rhodesia 

desemnarea candidațiior la alege
rile generale pentru parlament care 
vor avea loc la 14 decembrie. 
După cum anunță agenția France 
Presse, pentru cele 65 de locuri 
ale parlamentului au fost desem
nați 150 de candidați, în marea 
majoritate reprezentanți ai parti 
dului de guvernămînt — Partidul 
federal unit și ai Frontului Rho
desiei. Deci, pentru un post de 
deputat în parlamentul Rhodesiei 
de sud candidează mai mult de 
doi candidați. La prima vedere se 
pare că va avea loc o serioasă 
luptă electorală. In realitate însă 
rezultatele alegerilor sînt dinainte 
stabilite deoarece nici un partid 
african nu a putut să-și desemneze 
candidații. Guvernul lui Whitehead 
i-a privat pe africani de orice po
sibilitate de a participa indepen
dent la campania electorală, inter- 
zicînd încă din luna septembrie 
activitatea partidului Uniunea po
porului african Zimbabwe. Noul 
partid naționalist — Uniunea popu 
Iară democratică independentă, 
creat în ultimul moment, intențio
na să-și desemneze candidați dar
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năzuința africani- 
independența, ros- 
mitingurilor elec 
în care face pro-

nu a putut strînge mijloace sufi 
ciente pentru a depune garanția 
necesară.

Așadar, la campania electorală 
participă de fapt cumai două par
tide. Liderul partidului federal nnit, 
rasistul învederat Edgar White- 
head, speculînd 
lor de a obține 
tește în cadrul 
torale discursuri
misiuni deraagogice de a acorda 
tuturor păturilor populației drep
turi egale în domeniile economic, 
politic și social El a inclus prin
tre candidații partidului său, si 
cîțiva africani. Dar aceste mane
vre nu i-au putut induce în eroa
re pe băștinași. Africanii au ho- 
tărît să boicoteze alegerile

0 poziție rasistă și mai accen 
tuată oeupă liderul Frontului Rho- 
desiei, Winston Field, care se pro
nunță pentru menținerea regimului 
segregației. Pe pancartele electo 
rale ale Frontului Rhodesiei sînt 
Înfățișate nn picior alb și unul 
negru mergînd împreună. Dar, de
desubtul pancartei stă scris: „Rho
desia nu este gata pentru aceas
ta".

44 în 1958 la 67. Observa- 
de părere că a- 
numărului Ban

de socialiști se
mare măsură spriji- 
de comuniști în cir- 
electorale unde se 
un candidat socialist

SOFIA. — La Sofia și-a încheiat 
lucrările cea 
mondială a 
rilor agricoli 
plantafii. La 
au participat 
53 de țări, reprezentînd 66 de sin
dicate nafionale care reunesc 25 
de milioane de membri.

de-a 4-a conferință 
sindicatelor muncita- 

forestieri și de pe 
lucrările conferinței 
152 de delegați din

minute 
un in- 
„Cărții
Tokio

TOKIO. — La fiecare 9 
în Japonia izbucnește cîte 
•cendiu. Potrivit datelor 
albe” dată publicității la
de direcția pazei contra-incen- 
diilor, în prima jumătate a aces
tui an în țară au avut loc 29.000 
de incendii în urma cărora și-au 
găsit moartea 553 de oameni. Pa
gubele pricinuite de incendii s-au 
cifrat la suma de 20.800.000.000 
ieni.

Agenția U.P.I. a- 
că un numeros grup de tr
ai dezarmării nucleare din 
canadian Toronto au orga- 
o demonstrație de p roteai 

ameri- 
pentra

„Co-

OTTAWA. 
nuntă 
depfi 
orașul 
nizat
Împotriva bazelor nucleare 
cane construite în Canada 
aviația strategică a S.U.A.

Demonstranții, membri ai 
mitetului celor 100" din Canada,
au boicotat străzile pe care urmafjț 
sâ treacă primul ministru cana
dian, Diefenbaker. purtînd pan
carte pe care se putea citi: „Să 
fie desființate bazele nucleare ale 
S.U.A. din Canada". ,
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