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Colectivele se pregătesc pewtrw ledepHmrea pfaariBipe anul viitor

Prima zi de reparații planificat ă 
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drumat 
obținut 
acestui 
ritmic

în cursul 
primească 
cărbunele 
cele trei

Roade bogate în întrecerea

minerilor Văii Jiului

ce trece minerii

130.000 tone 
de cărbune peste plan

Cu fiecare zi
din Valea Jiului adaugă la reali
zările anterioare noi și 
tități de cărbune în plus. După 
datele centralizate reiese că în 
perioada 1—28 noiembrie pe între
gi bazin au fost extrase peste 
piș» 22.202 tone de cărbune coc-

,^Kbil
jWemnat 
jBtoținut
Datorită
muncii cu 5,3 la sută față de cea 
planificată ei au reușit să scoată 
din abataje 6.415 tone de căr
bune ' în plus. Aproape jumătate 
din această cantitate de cărbune 
a fost dată de către colectivul sec
torului I care în prezent ocupă pri
mul loc pe exploatare. Aici brigă
zile minerilor David Ioan, Cristea 
Aurel, Mănăilă Vasile, Roman Pe
tru au lucrat cu 
6—7 tone cărbune

De la începutul 
acum minerii Văii 
tras în total 130.000 tone de 
bune în afara sarcinilor de plan

noi can- *

St*.- ;

și energetic. Cel mai 
spor de producție l-au 

minerii de la Aninoasa 
creșterii productivității

randamente de 
pe post 

anului și 
Jiului au

ptnă 
ex- 

căr-

Toate sectoarele 
cu planul depășit

(Este bine cunoscută în Valea 
fiului hărnicia minerilor de la Lo- 

nea. In fiecare lună care a trecut 
acest an ei și-au depășit pla- 
la extracția cărbunelui, 

noiembrie, din abatajele 
fost scoase la suprafață 
4.000 tone de cărbune

In lu
ni inei 

aproa- 
peste

din 
nul 
na 
au 
pe
prevederile planului. îmbucurător 
este, de asemenea, faptul că în 
acest timp toate sectoarele exploa
tării și-au depășit sarcinile de plan. 
® activitate rodnică a desfășurat 
colectivul sectorului III care a dat 
i_^. plus 1.500 tone de cărbune e- 
T^trgetic. La rîndul lor, minerii

V au livrat peste plan 
de 800 tone de cărbune, 
două sectoare s-au evi-

sectorului 
mai mult 
La aceste
dențiat în mod deosebit brigăzile
conduse de minerii Solovan loan, 
Compodi Ioan, Danciu Moise și 
Toacă Stefan. Acestea au realizat 
randamente cu 1,5—2 tone da căr
bune mai mari decît cele planifi
cate. I
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așa sînt 
Aurelia, 
tori? a

Harnice și conștiincioase în îndeplinirea obligațiilor de serviciu, 
cunoscute de muncitorii turnători tinerele laborante Hebedean 
Brebe Eva și Popescu Ma ria de la laboratorul secției turnă- 
U-R.U-MJ».

O

se

Din munca constructorilor lupeneni 
Se înalță o nouă 
centrală termică

Pe șantierul Braia II Lupeni
află in construcție o centrală ter
mică care va alimenta eu căldură 
cartierul de blocuri ce se înalță 
aict

La construcția centralei termice 
lucrează dulgherii conduși de mem
brul de partid Popescu Nicolae 
brigăzile de zidari ale lui Coman 
loan și Horvath Andrei, de fierari 
betoniști, în frunte cu comunistul 
Alexandru Constantin și echipele 
de instalatori conduse de Vasiu 
Petru și Comșa Achim.

In timp ce brigada de dulgheri 
a pregătit cofrajele necesare pen
tru grinzile acoperișului centralei 
și 12-a montat, fierarii-betoniștl 
au confecționat armătura pentru 
coșul al doilea ai centralei termi
ce, iar zidarii au terminat zidirea 
primului coș, urmînd să treacă la 
înălțarea celuilalt

Lucrarea încredințată maiștrilor 
Hevele Mihai și Forgo Iosif se află 
Intr-un stadiu destul de avansat 
ceea ce permite să se întrevadă 
punerea în funcțiune a noii cen
trale termice în luna decembrie

tfepede și bine
Constructorii care lucrează 

șantierul Braia II s-au angajat 
la începutul lunii decembrie 
dea în primire primul bloc

pe 
ca 
să 

din

•••o

Instalațiile funcționează bine
5 *

Ora 6 
Muncitorii din 
bul III spală 
mele tone de 
ne.

cărbuni uscati. 
el repară și to- 

„Bankok" și 
din uscă-

cartier al orașului Lupeni —

blocul cu 
in curind 
brigăzile de zugravi condu-

30 apartamente, 
iși va primi loea-

noul 
E-l.

In
care 
taru.
se de Berciu Gheorghe. Ferestrău 
Ioan și Pora Sabin lucrează cu a- 
vint sporit realizind depășiri zil
nice de plan între 10—15 la sută. 
La rîndul 
cu spor 
torn.

Repede
pele de mozaicari în 
Moșneag Gheorghe și 
colae și 
centrală 
rile de
caloriferelor.

lor, parchetarii muncesc 
întrecîndu-se cu instala

și bine au

instalatorii de 
care au 
instalații

lucrat echi- 
frunte cu 
Vlădut Ni- 

încălzire
terminat lucră- 
și verificare a

V. ClRSTOIU
corespondent

INSTANTANEE

Colectivul preparației Lupeni, în
de organizația de partid, a 
rezultate bune 
an reușind să 
pentru spălare

cocsificabil extras de la 
exploatări miniere, Lupeni. Uricani 
și Vulcan. Nu a fost ușor să se 
facă fată volumului de producție 
iu continuă creștere. Preparația a 
trebuit să funcționeze, fără între
rupere. in medie câte 18 ore pe zL 
S-a putut atinge acest ritm de lu
cru datorită muncii sirguincioase 
depuse de mnrrițorii. tehnicienii 
și inginerii preparației in frunte 
cu comuniștii pentru utilizarea la 
întreaga capacitate a utilajelor și 
agregatelor de preparare, pentru 
îngrijirea, buna întreținere si re
pararea la timp a acestora 

Pentru anul
sarcini sporite ia extracția cărbu
nelui. Preparația Lupeni va trzbui 
să primească de la cele trei ex
ploatări miniere. Lupeni. Uricani 
și Vulcan in cursul anului viitor 
31-000 tone de cărbune cocsifica- 
bii peste sarcina de plan, sarcină 
care și ea este mai mare cu 6 la 
setă față de 1962. Cum va reuși 
colectivul nostru să se ridice la 
nivelul acestor sarcini, ce pregă
tiri face In acest scop ?

Conducerea preparației. 
efectiv de muncitori au 
în amănunțime, cu spirit 
pondere posibilitățile ce 
măsurile pe care trebuie
pentru a asigura In bune condiții 
receptionarea producției de la ex
ploatări. S-a ajuns la concluzia că 
5n anul 1963 este necesar să 
crească durata da funcționare z 
preparației la 20 de ore în medie 
pe zi. Dar creșterea extensivă a 
funcționării preparației presupune 
o concentrare și mai accentuată a 
timpului de efectuare a reparații
lor. la 
anului 
lui de 
medie
bine drămuit timpul de 
de intarvenții pentru 
defecțiunilor ivite la utilaje șî a- 
gregate. Reparațiile la instalații, s-au 
putut face nunei în zilele de re
paus ; în cursul săptămînii s-au 
făcut numai mici intervenții a- 
colo unde se iveau defecțiuni, a- 
tunci cînd spălătoria se oprea din

a-

întregul 
analizat 
de răs- 

la au, 
să le ia

săptâmlnii
lipsă da vagoane, lipsă de produc-, 
tie etc. Din această cauză trebuiai 
găsită o nouă organizare a tim- i 
pului de reparații. Studiind aceas-1 
tă problemă, conducerea prepara- 
tiei a stabilit că soluția cea mal 
bună este efectuarea reparațiilor la 
mijlocul săptămînii, într-o zi anu
me planificată. In acest fel sa pot 
verifica bine instalațiile, se pot 
executa reparații de calitate acolo 
unde se constată defecțiuni, pre- 
întimpinîndu-se astfel 
prevăzute cauzate de 
lela eiectro-mecanice.
propuneri în sprijinul 
Iuții. AstfeL mecanicul 
lip Gh. a propus ca ziua planificată 
pentru reparații să fie joia între 
orele 7—13. Găsind bună această 
propunere conducerea 
a aprobat-o.

Prima zi de reparații 
a fost joi, 22 noiembrie, 
dimineața toata echipele de repa
rații și întreținere au fost la lo
curile de muncă. S-au făcut re
parații mijlocii la o serie de uti
laje. Echipele conduse de comu
niștii Drotzinger Andrei și Sibi- 
șan Victor au montat două aparate 
de ungere automată la elevatorul 
de șist 0—10 și la elevatorul de 
mixta de la bateria de zețaj nr. 2, 
echipa lui Hențu Carol a schim
bat acționarea la sita nr. 4 Zim
mer, echipa lui Nemeș Alexandru 
a modificat jgheabul II la eleva
torul II, iar echipa condusă de 
Doicsar Iosif a schimbat toba de

opririle ne- 
deranjamen- 
S-au făcut 
acestei so- 
șef ing. Fi-

preparației

planificate 
La orele 7

VASI1E HAGAU
sudor — preparația Lupeni

instalațit Or și în cursul 
1962, în condițiile regimu- 

18 ore în - 
extrem de 
întreținere, 
înlăturarea

funcționare cu 
pe zi, se cerea

Și în gospodării a pătruns 
tehnica nouă

dimineața, 
schim- 

ulti- 
cărbu-

Incet, instalațiile 
se opresc. E zi de 
repaus. Azi nu lu
crează decît echipele 
de reparații.

Pentru ca planul să 
fie îndeplinit la toa
te sorturile de eăr- 
bune, agregatele tre
buie să funcționeze 
tot timpul fără greș 
Echipele de reparații 
au venit ceva mai 
devreme.

Preparația Petrila 
pare un furnicar. 
Peste tot oamenii se 
mișcă într-un neîn
trerupt dute-vino. La 
cote diferite se de
montează motoare, 

. eiururi. Mecanici, 
electricieni, sudori, 
lăcătuși lucrează de 
zor. Echipa condusă 
de tov. Szedlacsek 
Eugen schimbă pale
tele transportorului

spălătorie to- 
Mirea Nico- 
Pitu Mircea 

diferite

de 26 
Orele 

Echipa

jumătatea timpu- 
prevăzut. Oamenii 
Rad 
lasă

Gheorghe nu 
nici ei mai
Au reparat 

de intrare a

de 
Tot 
bele 
„Butner”
torie.

La 
varășii 
lae și
înloeuiesc 
piese uzate la jghea
bul pompei 
metri cubi. 
trec repede,
condusă de Miu Con
stantin a înlocuit o 
conductă de 450 mm 
în 
lui 
lui 
se
prejos, 
gulerul 
cărbunelui în decan- 
torul nr. 1 și acum 
s-au apucat să ajute 
pe cei rămași 
urmă.

In canalul 
scurgere a apelor
Jiu au coborît 3 inși 
îmbrăcati în pelerine

în

de
în

g Au trecut vremurile cind in 
g cocioabele de mineri sărăcia șl 
g mizeria făceau casă bună. Cum 
g se înfiripa un nou cămin, și să- 
g răcia se înființa. Nu te mai ve- 
g deai scăpat de ea. Acum, de 
g cînd cu anii ăștia noi, sărăcia a 
o dat bir cu fugițiL A alungat-o 
g belșugul și bunăstarea. Nu-i ca- 
§ să de miner fără aparat de ra- 
g dio, mobilă modernă. Mecani- 
§ zată-i munca în subteran, ca 
g minerii să poată extrage cărbu

ne fără 
a intrat 
ca grea 
devenit
lucru ușor pentru

3 S-a mecanizat, nu glumă,
8 transportuL Nu numai cel 

comun cu autobuzele, care

celor 
ori 

3000.

nor- 
inci- 
Ziua

și cizme de eauciuc. 
Sînt zidarul Bokâ E- 
meric, inginerul Jer- 
ca loan și maistrul 
Moroz Ștefan. Acolo 
e întuneric beznă. 
Lămpile de carbid îi 
ajută să efectueze o 
verificare temeinică. 
Totul a decurs 
mal. Nici un 
dent neprevăzut,
de reparații se apro
pie de sfîrșit. Obo
siți dar mulțumiți că 
și-au îndeplinit eon- 
stiîncios datoria, zeci 
de muncitori din e- 
chipele de reparații 
se pregătesc de ple
care. In ziua urmă
toare, preparatorii vor 
putea să-și continue 
liniștit lucrul. Activi
tatea lor pentru de
pășirea sarcinilor de 
plan nu va fi stin
gherită de nici o de
fecțiune.

C. BADUȚA 
corespondent

8
8
8
8
8

(Continuare în pag. 3-a)

d și cel propriu. Numărul 
ce au motociclete, scutere 
motorete se apropie de 
Nu-i exploatare carboniferă să
n-aibă un loc de parcare a mo
tocicletelor. Cele din clișeu sînt 
doar citeva din motocicletele pe g 
care Ie posedă minerii de la 

Vulcan. La Lupeni și Petrila nu
mărul lor e și mai mare. Multe 
sînt in toată Valea noastră.

Cu ani în urmă, pe vremea re
gimului burghezo-moșieresc, cu- 
vintul frigider era aproape ine
xistent în vocabularul minerilor. 
La drept vorbind nici n-aveau ce 
face cu frigiderul. Să bage să

răcia la conservat ? Rezista ea și 
fără frigider. Azi 
aparatele de radio 
picupurile, mașinile 

baia 
ciliu 
altele
obișnuit, 
seori intrînd in 
magazine prinzi 
frînturi de ase
menea discuții.

— De s-ar 
odată re- 

să-mi cum- 
televizor.

— Și eu abia 
aștept — se 
aude un glas, 
apoi altele. Nu 
peste mult mi
nerii iși 
dea și 
dorință 

plinită.
C. DUMITRU
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Meseriaș priceput, lăcătușul A- 
brudean Simion de la 
trala Paroșeni s-a specializat 
în reparația mașinilor unelte.

Iată-1 în clișeu efectuînd o 
parație mijlocie la una din
zele orizontale aflate în atelierul 
mecanic. ’< , . I

termocen-
Și

re- 
fre-

efort, apoi mecanizarea 
și în gospodăriL Mun- 
de spălare a rufelor a 

acum în multe case un 
gospodine. 

Și 
în 
auS

8 împînzit întreaga Vale a Jiului

frigiderele, 
portative, 

cusut, 
domi- 
multe 

1 ceva 
Ade-

de i 
la 
Și 
sînt

ve-vor 
această 

înde-

—=0=—

înainte de termen
Echipa de 

re a secției 
electrică Vulcan acordă multă a- 
tentie reparării agregatelor și scur
tării timpului reviziilor generale 
anuale. Termenul prevăzut în nor
me pentru asemenea lucrări este 
de 20—25 zile și necesită 
calificare profesională.

Turbogeneratoarele 1 și 
trat în revizie generală 
Ele au fost 
9 zile mai 
generatorul 
cordate 25
lucrările au fost terminate cu 12 
zile înainte de termen.

Printre fruntașii acestei secții se 
numără 
Guia 
Berciu 
tru și 
orghe

reparații și întreține- 
turbine de la Uzina

o înaltă

2 au in- 
anuală. 

date în exploatare cu 
devreme, iar la turbo- 
nr. 5, la care erau a- 
de zile pentru revizie.

comuniștii Pardos 
Ștefan, Trandafir 

Petru, utemistul 
alți muncitori ca 
și Szeiler Carol.

Dincă, 
Gheorghe, 
Jilip Pe- 

Popa Ghe-

SABIN BLAJ
corespondent
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Acțiuni atractive, bogate in conținut

Clin ORGANIZAU TIMPUL LIBER 
Al TINERILOR PE PERIOADA DE IADN

intrăm intr-un 
nou anotimp — 
iarna. In acest a- 
notimp în fata or
ganizațiilor U.T.M. 
posibilități de intensificare a acti
vităților cultural-artistice educa
tive, de atragere a tinerilor la prac
ticarea ramurilor sportive specifi
ce iernii pentru care regiunea 
noastră oferă condiții foarte bune.

— In ce fel își va petrece timpul 
liber tineretul Văii Jiului în peri
oada de iarnă, ce acțiuni vor fi în
treprinse ca după orele de muncă 
tinerii să aibă posibilitatea de a 
se recrea, distra și instrui in mod 
organizat și folositor î — iată În
trebarea pusă de un redactor al 
ziarului nostru tovarășului Ghile 
Mihai, secretarul Comitetului oră
șenesc U.T.M. Petroșani.

— Ca și în anii trecuți. Comi
tetul orășenesc U.T.M. Petroșani, 
sub îndrumarea Comitetului oră
șenesc de partid, a acordat o deo
sebită atenție pregătirii acțiunilor 
cultural-educative și sportive pen
tru tineretul Văii Jiului în peri
oada de iarnă. Pregătirea acestor 
acțiuni se desfășoară pe baza unui 
plan comun al 
al sindicatelor și al 
orășenesc

Pentru 
rilor să 
tractiv și 
iarnă 
lingă 
Zarea 
dihnă, 
precum și întîlniri între tineri șt 
activiști de partid, de stat și mun
citori vîrstnici.

Cartea ocupă un loc important 
în munca educativă în rîndurile 
tinerilor. De aceea intensificarea 
acțiunilor menite să atragă tine
rii la citirea literaturii va consti
tui o preocupare permanentă. Se 
vor Înființa noi biblioteci mobile 
pe sectoare și secții, vor fi orga
nizate recenzii, simpozioane, seri 
și ghicitori literare și alte acțiuni 
pentru atragerea de noi tineri la 
ceneursul „Iubiți cartea”.

® deosebită amploare va trebui 
să cunoască in perioada iernii ac
tivitatea formațiilor artistice de a- 
matori. Pentru aceasta, 
create
eesar
•tragă 
tineri

Convorbire cu tov. Ghile Mihai, 
secretarul Comitetului orășenesc 

U.TAf. Petroșani

se deschid largi

Consiliului local 
Comitetului

U.T.M. Petroșani.
ca timpul liber al tine- 

fie org«nizat cit mai a- 
folositoi. în perioada de 
va avea în vedere, pe 

activități, organl-
se
celelalte
a 10 conferințe, seri de o-
șezători, lecturi în grup,

Pentru aceasta, avem 
condiții minunate. Este ne
ta organizațiile U.T.M. să 
un număr cit mai mare de 
la activitatea formațiilor ar

corale 
Lupeni 
de la 
vor fi

tistice. In perioa
da de iarnă vor fi 
reorganizate și 

completate forma- 
Petroșani, Aninoa- 

formațiile de dan- 
Aninoasa, Uri- 

noi formații 
artistice de

din 
Si 
Lonea,
Înființate 
brigăzi

acțiunile preconizate.

tiile
sa. 
suri 
câni,
culturale și 
agitație.

Iată deci
Măsurile stabilite pentru intensi
ficarea muncii cultural-artistice 
vor crea toate posibilitățile ca 
tinerii Văii Jiului să-și petreacă 
timpul liber dt mai folositor. Pen
tru a organiza desfășurarea în bu
ne condiții a acțiunilor prevăzute, 
pentru atragerea tuturor tinerilor 
la activitățile cultural-educative în 
perioada iernii, organizațiile U.T.M. 
trebuie să evite unele deficiente 
constatate în anul trecut. Unele 
comitete U.T.M., ca de pildă cele 
de la minele Petrila, Vulcan și 
Uricani, deși au prevăzut acțiuni 
cultural-educative interesante, în 
mică măsură au urmărit felul cum 
sînt ele realizate. Prin preveni
rea acestei situații, prin'’ asigura
rea continuității Si eficacității ac
țiunilor cultural-artistice există 
toată certitudinea că planul de 
acțiune comun privind organizarea 
activităților educativ-culturale pe 
perioada de iarnă va prinde viată 
și tinerii Văii Jiului vor avea po
sibilitatea să-și petreacă timpul 
liber în mod atractiv și folositor.

Clubul din cadrul complexului C.F.R. Petroșani a devenit un loc 
unde tinerii ceferiști își pot petrece în mod folositor 
Iată, în clișeul nostru, un grup de tineri ceferiști purtind discuții 
tov. Suciu Nistor, secretarul organi zației de bază de partid de 
mișcare despre modul în care trebuie muncit pentru realizarea 
nului de transport.

timpul liber. ; 
cu <

Ia l 
pla- <

I
I 
»

t 
i 
i

care își arată pe deplin roa

elaborarea planului de mă- 
cu privire la intensificarea

In organizarea acțiunilor cultu
ral-educative pentru tineret între 
organizațiile U.T.M. și conducerea 
clubului muncitoresc din Lupeni 
s-a încetățenit o strînsă colabo
rare 
dels.

La 
suri
activităților cultural-artistice din 
cadrul clubului în perioada ier
nii s-a muncit, de asemenea, în 
colaborare. La elaborarea acestui 
plan comitetul orășenesc U.T.M.. 
comitetul sindicatului minei și 
conducerea clubului au avut in

Necazul unor
La Aninoasa există o sală cons

truită acum cîtiva ani, cunoscuta 
sub numele „sala de gircnastică”. 
Curios lucru, în această sală, de 
cînd a fost ea construită, n-a făcut 
nimeni gimnastică. Ca să existe 
totuși p înrudire a sălii cu spor
tul, aici a fost pusă o masă de 
tenis care, după cum arată 
cum, pare să fi fost folosită la 
maximum. Dar dacă masa de tenis 
prezintă 
turi pe 
și alții 
datoresc

a-

plesnituri, rupturi, umflă- 
alocuri, 
știu că
lăzilor

nu numai ea, ci 
toate acestea se 

de sticle puse pe

0-------- —

săli de sport...
ea la început pline, apoi goale, 
de fiecare dată cînd aici se fac 
diferite întruniri, reuniuni sau seri 
de dans. E drept, sala de gimnas
tică s-a resemnat 
tuație la gîndul că 
în această stare. 
Aninoasa, care ar 
și ea un punct de 
tineri, e în paragină. Și cine știe 

ce mod a mai aflat că surata 
sala ds sport din Petrila, nu 
nici ea mai bine: aparatele 

gimnastică sînt distruse, unele

cu această si- 
nu e numai ea

Popicăria din 
putea constitui 
atracție pentru

l

In toate localitățile Văii Jiului 
patinoare!

Patinajul
de foarte mulți tineri, și nu numai 
de tineri I Păcat însă că în iernile 
trecute s-a făcut foarte puțin pen
tru amenajarea de patinoare: nu
mărul lor a fost mic și de cele 
mai aolte ori porțile patinoar “lor 
s-au deschis abia... către primăva
ră. Valea Jiului, cu iernile ei une
ori prea lungi, oferă condiții op
time pentru o largă practicare a 
acestui sport. Iar amenajarea pati
noarelor 
mă. Este

este un sport îndrăgit din partea organelor 
Se pot amenaja pa-

nu constituie o proble- 
necesar doar terenul, apa

și interesul 
competente, 
tinoare de către tineri prin mun
că voluntară,’ prin grija organiza
țiilor U.T.M. și a asociațiilor spor
tive. Pentru aceasta este necesar 
să fie Identificate terenurile unde 
pot fi amenajate patinoare și să 
se treacă la muncă concretă peri- 
tru a asigura tinerilor noștri mun
citori, școlarilor și tuturor celor 
ce îndrăgesc acest sport, posibili
tatea de a se recrea activ în lun
gile seri de iarnă care ne așteap
tă.

★ -

Planuri sînt, acum acțiune !

în 
ei, 
stă 
de
dintre ele lipsesc, așa că nici aici 
nu poate fi vorba de ceva sport.

Acum, cînd iarna a așternut tă
cerea asupra stadioanelor, sălile de 
sport trebuie să devină importante 
puncte de atracție pentru tineri în 
timpul lor liber. Sindicatele, co
mitetele U.T.M. au datoria să la 
măsuri pentru amenajarea aces
tor săli, să asigure condiții pen
tru ca aici să se poată face an
trenamente la gimnastică, lupte, 
tenis de masă, să se organizeze 
cu regularitate întreceri. Nu pu
tini sînt tinerii dornici de a munci 
voluntar pentru punerea la punct 
a acestor săli, pentru construirea 
de aparate necesare diferitelor dis
cipline sportive. Trebuie să existe 
numai 
nizare.

5

ic ofjviuvc, ucuuie aa ca.i3ic ? 
ii inițiativă, spirit de orga- > 
a '

vedere asigurarea tuturor comSj 
tiilor ca în timpul iernii tinere?!® 
din Lupeni să aibă posibilitatea deJ 
a participa la o bogată activitate® 
cultural-artistică. Iată ce s-a pre
văzut în acest scop:

In perioada iernii, în cadrul 
clubului se vor organiza 15 seri 
tematice axate pe probleme de 
cultură generală, știință și tehni
că la care vor participa tineri de 
la mină, preparatie, Viscoza, con
strucții și alte unități. Totodată 
se vor organiza 15 simpozioane și 
10 recenzii. S-a mai preconizat 
organizarea a 30 de acțiuni pen
tru popularizarea cărții tehnice și 
a literaturii beletristice, concursuri 
pe teme, se vor face 30 de pre
zentări și discuții asupra filme
lor vizionate în colectiv. La 1 de
cembrie a.c. în cadrul clubului 
va avea loc un recital muzical 
Tinerii vor avea, de asemenea, in- 
tîlniri cu activiști de partid și de 
stat. x .

S-a prevăzut atragerea de no* 
tineri la activitatea artistică. In 
acest scop, în cadrul minei se vor 
înființa noi brigăzi artistice de a- 
gitație, iar la club activitatea for
mațiilor artistice se va întări me
reu prin atragerea de noi tineri 
la munca cultural-artistică. Iată, 
deci clubul din Lupeni va oferi 
nun<eroase posibilități pentru ca 
tinerii să-și petreacă timpul liber 
tot mai util.

i

A. MICA 
corespondent

5

■Mtt

ia comitetul U.T.M. al minei 
Petrila s-a discutat mult In ulti
ma vreme despre ceea ce trebuie 
făcut pentru organizarea timpului 
liber al tinerilor în perioada de 
iarnă. Comitetul U.TM. și con
ducerea clubului din localitate au 
întocmit un plan comun In cater, 
sini prevăzute numeroase acțiuni 
cultural-educative Ia care să par
ticipe un mare număr de tineri 
mineri și muncitori: concursuri 
„Cine știe cîștigă" pe teme din 
minerit, din literatură, simpo
zioane, concursuri-ghicitori, or
ganizarea de manifestări cultura/e 
în cadrul joilor 
tlnfe, atragerea 
mare de tineri 
iilor bibliotecii.
tul U.TM. al minei a fost formată 
o comisie pentru organizarea tim
pului liber al tinerilor, în frunte 
cu tov. ing. Manolescu Lia, mem
bră a comitetului.

De asemenea, s-a trecui la în
tocmirea de către comitetul 
U.T.M. împreună cu sindicatul mi
nei a unui plan comun în ve
derea organizării timpului liber 
al tineretului. Se acordă o aten
ție sporită organizării de ac- 
puni cultural-educative în rîndul 
tinerilor găzdui)! în cele două că
mine ale minei. In fiecare din 
aceste cămine a fost amenajată

sală de cultură, iar în că- 
nr. 2 și o sală de sport.

de tineret, confe- 
unui număr mai 
in rtndul cit it a- 
Pe lîrtgă comite-

cite o 
mi nul
In sălile de cultură ale cluburilor 
sînt programate recenzii literare, 
programe ale brigăzilor artistice 
de agitație, convorbiri și schim
buri de experiență despre meto
dele înaintate in minerit etc. Co
misie concursului „Iubiți cartea" 
și-a programat pe luna decembrie 
trei ședințe de examinare pentru 
acordarea insignei „Prieten al căr
ții" tinerilor înscriși la concurs. 
S-e prevăzut, de asemenea, atra
gerea unui număr mai mare de 
tineri la diferite cercuri care își 
desfășoară activitatea In cadrul 
cuibului. Un număr de 30 tineri 
mineri și muncitori participă la 
an cerc de muzică ,- unii dintre a- 
cești tineri, care au făcut pro
grese mai mari, între care tov. 
Bana loan, David Ntcolae, Mo- 
rara Nicolae își dau concursul la 
organizarea joilor de tineret. Slnt, 
de asemenea, prevăzute măsuri 
pentru atragerea tinerilor la acti
vități sportive specifice perioadei 
de târnă : schi, patinaj, lupte, șah, 
tenis de masă etc.

Așa cum se poate vedea, pla
nuri 
Insă 
dată
muncă rodnică

slnt, exista inițiativă. Este 
necesar să se treacă de In
ia activitate concretă, la 

ne acest lărfm.

In 
ai

I
4
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comitetul U.T.M. |

f
scop,

trebuie să atragă pe toți 
săi, toate comitetele și 
organizațiilor U.T.M. din

acest 
minei 

membrii 
birourile
cad tui sectoarelor la muncă efec
tivă pentru îndeplinirea măsuri
lor elaborate. Să se întocmească 
un calendar al manifestărilor cul- 
tuiai-educative organizate pentru 
tineri la club, în sălile de cultură 
ale căminelor, care să fie larg 
popularizate. In trei sectoare sub
terane de la mină au fost formate 
echipe de lupte și ar fi bine ca 
asemenea echipe să existe în toa
te sectoarele. De îndată trebuie să 
se treacă la amenajarea de pati
noare, iar cei 
de la mină, 
schiori, să fie 
lori pentru o 
acestui sport
mineri și muncitori. Este, de ase
menea, necesar să se inițieze școli 
de dans pentru tineri — lucru la 
care comitetul U.TM. nu s-a 
dit.

Organizarea de concursuri 
diferite teme din literatură și
med, de Întreceri la șah, schi, pa
tinaj, lupte, tenis de masă etc. In
tre tinerii din diferite sectoare, 
va îmbogăți programul tinerilor 
mineri și muncitori, asigurînd ast
fel folosirea plăcută, educativă și 
utilă a timpului lor liber.

peste 30 de tineri 
considerați buni 
folosifi ca instruc- 
largă răspîndire a 
in rlndul tinerilor

gin-

pe 
teh-
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4Vin
Tinerii din Aninoasa 

pragul spartachiadei de iarnă 
tinerii din localitatea A-

in cadrul Spartachiadei 
a tineretului. De fiecare 

ocazia desfășurării spar- 
numeroși tineri s-au re-

Pentru
ninoasa a devenit o tradiție ca la 
fiecare început de iarnă să por
nească la întrecerile sportive or
ganizate 
de iarnă 

dată, cu 
tachiadei,
marcat în intreceriie de schi, șah, 
tenis de masă și în alte discipline.

In fiecare an au reieșit însă și 
lipsuri atit in ce privește pregă
tirea cit și in desfășurarea între
cerilor sportive din cadrul sparta
chiadei. Astfel, planurile de acțiu
ne ale comitetului U.T.M. pe peri
oada spartachiadei nu au fost ju
dicios întocmite, din care cauză 
la unele întreceri au participat un 
număr mic de tineri. De asemenea, 
nu a existat o colaborare strînsă 
între organizația U.TJVf. și asocia
ția sportivă. Colectivul de condu
cere al asociației sportive nu s-a 
preocupat suficient pentru ca ti
nerilor să le fie create cele mai 
bune condiții de participare, nu a 
asigurat antrenori și arbitri com- 
petenți. Spartachiadele din anii 

trecuți au scos în evidență super
ficialitate și în popularizarea în
trecerilor, în ținerea unei eviden
țe clare a participanților, precum 
și în ce privește Inminarea de di
plome și insigne câștigătorilor în
trecerilor.

Toate aceste lipsuri au influen
țat negativ asupra participării ti-

nerilor în număr cit mai mare la 
spartacbiadâ. Așa se explică fap
tul că de fiecare dată, din cel a- 
proape 1.500 de tineri din comună, 
numărul celor care au participat 
la spartachiadă nu a depășit dîra 
de 300.

Anul acesta, startul în sparta- 
chiada de iarnă a tineretului va fi 
dat in prima zi a lunii decembrie. 
Comitetul U.T.M. împreună cu aso
ciația sportivă trebuie să se ocupe 
în mod serios de stabilirea măsu
rilor concrete privind pregătirea 
și desîășurarea în bune condițiuni 
a spartachiadei, de mobilizarea 
unui număr cit mai mare de tineri 
la întreceri. Disciplinelor sportive 
ca gimnastica, patinajul, șahul, să
niuțele, schiul, tenisul de masă, ii 
se vor alătura anul acesta și tiruL 
crosul și concursul de orientare 
turistică. Dacă va exista mal mult 
spirit de inițiativă (așa cum s-a 
luat inițiativa amenajării unui pa
tinoar în spatele clubului), se pot 
crea condiții ca la Aninoasa. toate 
probele pentru spartachiadă să fie 
incluse în concurs.

Invățind din experiența anilor 
trecuți și luptînd pentru lichida
rea lipsurilor constatate, exis^jf 
toate condițiile ca in acest aD spar- 
tachiada să se desfășoare la un ni
vel superior și să contribuie la a- 
tragerea unui mare număr de tineri 
la întrecerile sportiva.
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Organizațiile de bază își întăresc rîndurile Pe șantierul Livezeni
O inițiativă bună..

Nu de— — mult, comuniștii din sec- 
Și torul IV al minei Petrila au ana

lizat într-o adunare generală felul 
în care se desfășoară munca de 
primire în partid. Cu acest prilej 
a reieșit că atît biroul organiza
ției de bază, cit și o bună parte 
din comuniștii sectorului depun o 
muncă stăruitoare cu tovarășii din 
activul fără de partid în vederea 
creșterii și educării lor. Acest ac
tiv, format din 52 mineri și tehni
cieni fruntași, constituie un aju
tor prețios al organizației de ba
ză în ducerea la îndeplinire a sar
cinilor ce-i revin. In fața tovară
șilor din activul fără de partid se 
țin periodic expuneri despre eve
nimentele politice interne și inter
naționale, despre sarcinile ce stau 
în centrul preocupării comuniști
lor pentru îmbunătățirea procesu
lui de producție.

Comuniști cu o vechime mai 
mare în partid, cum sînt Kardoș 
Gavrilă, Floca Ioan, Kovacs Colo- 
man, Moldovan Tudor,

p Băneș loan și alții s-au ocupat sis- 
^^tematic de pregătirea 

^^■tovarășilor Vlad loan, 
H^^sile, Gheorghe Marin, Vinșan Va- 

sile, Blaga Traian, care au dove
dit prin munca lor de fiecare zi 
hotărîre în obținerea unei pro- 
dueții mari de cărbune în brigă
zile în eare lucrează. In urma ac
tivității rodnice desfășurate de co
muniști, acești tovarăși 
organizației de bază să fie primiți 
în rindul eandidaților

Popa Ionel.

politică a 
Băluță Va-

au cerut

de partid.

NOTĂ
L
<

„Anivepsape"
de reparații 
de stat „Va- 
PetroșanL_“. 
din clauzele

din
unul 

încheiat între con- 
beneficiar, prin ca-

z
C „La 20 decembrie 1961 se vor 
( termina lucrările 
f capitale la teatrul 
Ș lea Jiului" 
\ Acesta este
5 contractului 
? structori și
? re constructorul trebuia să facă 
I la clădirea teatrului unele repa- 
> rații. Șantierul 6 construcții din

Petroșani, care trebuia să aducă < 
la îndeplinire acest angajament C 
luat prin contract, nu a termi- 2 
nat lucrările nici pină in pre- t 
zent, cu toate că ele trebuiau să \ 
fie gata cu aproape un an în S 
urmă. Se pune întrebarea: oare ;> 
e vorba de niște lucrări așa de J 
mari și de complicate, incit nu <j 
se pot executa în termen ? Și nici < 
măcar după un an 
rea termenului de

Șeful șantierului 
Badea Victor, ar fi 
lăspundă la această

de la explra- 
contract ?
6, mginerui 

în măsură să 
întrebare

i

lucru pe care comuniștii l-au a- 
probat in unanimitate.

De o bună apreciere se bucură 
pentru munca pe care o desfășoară 
și minerul fruntaș 
Șanta Arpad, care 
primit in rîndurile 
partid. împreună 
său, tovarășul Santa 
port 
peste 
acest 
gada 
re ocupă primul loc în întrecerea 
socialistă pe sector. Din această 
brigadă a mai fost primit în rîn
dul eandidaților și mineral frun
taș Ioniță Aurelian, care mi de 
mult a preluat conducerea brigă
zii din abatajul cameră nr. 22. Tot 
în sectorul IV mai lucrează șefii 
de brigadă Biczok Stefan, Kovacs 
Andrei, șefii de schimb Veru Con
stantin, Ignat Grigore. energeticul 
Bulz Nicolae, artificierul Pasternak 
Iuliu și maistrul minier Bodenlos 
loan. Și ei și-au dovedit destoini
cia în organizarea procesului de

șef de schimb 
recent a fost 
membrilor de 
cu schimbul 
a adus un a- 

prețios la extragerea celor 
3000 tone cărbune date în 
an peste plan de către bri- 
în care lucrează, brigadă ca-

sus- 
con- 

în 
or-

candidaților

fost primiți
24 muncitori

de

in 
și
12

Cei mai destoinici muncitori primiți în partid 
producție, au depus eforturi 
ținute pentru îmbunătățirea 
tinuă a activității eeonomice 
sector. Analizîndu-le cererile,
ganizația de bază i-a primit in rîn
dul membrilor și 
partid.

In acest an au 
rindul eandidaților
tehnicieni din sector, iar alții 
candidați de partid, incheindu-și 
stagiul, au fost primiți în rîndul 
comuniștilor. In prezent 29 Ia sută 
din totalul de salariați ai secto
rului sînt membri și candidați de 
partid. Important este și faptul că. 
din efectivul total al organizației 
de bază, 97 la sută sînt muncitori 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție.

Comuniștii din sectorul IV al 
minei Petrila sînt hotăriți ca și 
pe viitor să depună toate efortu
rile pentru întărirea rîndurilor or
ganizației 
în partid 
destoinici

Șantierul Livezeni e în fierbere. 
Se apropie termenele de predare 
ale unor noi obiective și timpul 
nefavorabil a prins constructorii 
„pe picior greșit". încă de dimi
neață șefii de lucrări de pe șan
tier se adunaseră într-un mic bi
rou.

— Să ne înțelegem tovarăși — 
spuse inginerul Nicoară Coriolan. 
Iau pe propria mea răspundere 
blocul B-l, inginerul Beloiu va lua 
blocul B-2, Sasu blocul B-3, iar 
dirigintele Osnaga, blocul B-4. 
Timpul nu ne dă răgaz. Termenul 
de predare se apropie cu pași re
pezi. Să concentrăm toată capaci
tatea și toate forțele noastre de 
lucru spre aceste obiective. Pe lin
gă sarcinile de serviciu vom răs
punde în mod special și de 
blocuri. Obiectivul: termen 
litate.

Inițiativa aceasta salutară
aprobată în unanimitate. O apro
băm și noi și așteptăm rezultatele. 
Sistem siguri că roadele nu se vor 
lăsa așteptate.

atî-
re- 
nu

fața acestei situații, ești ten- 
să întrebi: oare șeful de șan- 
trebuie să rezolve pînă și cele 

mărunte treburi ? Ce fac 
de lucrări ? Unde

aceste 
și ca-

a fost
de bază prin primirea 
a celor mai devotați și 
muncitori

Z. ȘUȘTAC

Preocupare de seamă
...și unele lipsuri

— Tovarășe inginer, mașina a 
descărcat varul pe jos.

— Tovarășe inginer, îmi trebuie 
un bilet să fiu aazat în cămin.

— Tovarășe inginer eu...
Omul căruia i se adresează 

tea întrebări și I se cere să 
zolve atîtea treburi mărunte,
este niGi mai mult nici mai puțin 
decît șeful șantierului de con
strucții nr. 9 — inginerul Beloiu 
loan.

In
tat 
tier 
mai
maiștrii ? Șefii 
este gospodarul șantierului care 
răspunde de primirea și 
rea materialelor ? Cum 
fică ei activitatea dacă 
șantier e aglomerat cu 
lucruri mărunte ?

In activitatea aparatului tehni- 
co-administrativ există unele de
ficiențe. Conducerea șantierului 
trebuie să ia neîntîrziat măsuri 
pentru remedierea

depozita- 
își justi- 
șeful de 
asemenea

lor.

I. CIOCLEI 
corespondent

de dare 
birou al 
sectorul 
prepara- 
preocu-

rîndurilor

cele 3 adunări

partid, 
generală co
in rîndurile 
pe tov. Lat-

obligațiile de 
obștești, ridi- 

nivelul cerințe- 
calitatea

După adunarea generală 
de seamă și alegeri, noul 
organizației de bază din 
nr. 1 — preparare de la 
tia Petrila și-a intensificat 
parea pentru întărirea
organizației prin primirea în partid 
a celor mai destoinici muncitori. 
Această preocupare a biroului or
ganizației de bază își arată pe de
plin roadele. In
generale de după alegerea noului 
birou, organizația de bază a pri
mit în rîndurile sale încă 3 mem
bri și 6 candidați de

In ultima adunare 
muniștii l-au primit 
membrilor de partid
culic Francisc, redueîndu-i stagiul 
de candidatură cu 6 luni. Aceasta 
datorită faptului că tov. Latculic 
s-a străduit în tot timpul candi
daturii să-și îmbogățească cunoș
tințele politice, să-și îndeplinească 
în mod exemplar 
producție și cele 
cîndu-se astfel Ia
lor pe care le impune 
de membru de partid.

Din discuțiile purtate 
nare de tov. Penu Ioan, ' 
fan, Deleanu Victor și 
reieșit că prin munca și compor
tarea sa, tov. Latculic Francisc s-a 
dovedit demn de a purta înaltul 
titlu de membru de partid. Adu
narea 
mirea 
lor.

Tot

in adu- 
Popa Tra- 
alții a

a votat în unanimitate pri- 
lui în rîndurile comuniști-

în 
A- 
cu 
de

0.niștii din sectorul nostru au luat 
în discuție cererea de primire 
partid a tov. Bucovski Teodor, 
predindu-i conștiinciozitatea 
care își îndeplinește sarcinile
producție, străduința de a scurta 
termenul de execuție a reparații
lor și de a Îmbunătăți calitatea 
lucrărilor, exemplul lui în muncă 
și în viață, comuniștii 
primirea tov. Bucovski 
rîndurile membrilor de 
stagiu de candidatură.

In ultimul timp au mai fost 
miți în rîndurile membrilor 
partid 
iar în 
Miclea
Lucian

Prima zi de reparații planificată 
saptămînii

(Urmare din pag. l-a;
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în cursul

au hotărît 
Teodor în 

partid. fără

pri
de 

tov. Negrean Alexandru, 
rîndul eandidaților tov. 

Gheorghe, Toma Vaier, 
Maria și Anca Lucreția.

întindere Ia banda de mixte 
S0 mm.

Și celelalte echipe au reușit să 
termine la timp reparațiile plani
ficate. S-a asigurat astfel funcțio
narea instalațiilor de preparare 
pînă la viitoarea zi de reparații, 
duminică, 25 noiembrie, fără de
fecte mecanice putîndu-se recep
ționa ritmic și spăla în condiții de 
calitate cărbunele cocsificabil ex
tras de mineri. Aplicind această 
măsură în domeniul reparațiilor.

colectivul preparației a făcut un 
pas important pe calea realizării 
sarcinilor de plan ce-i revin în a- 
nul viitor.

PETRU GĂINĂ
corespondent

II
Colectivul sectorului I B de la mina Lupeni se situează pe locul 

în întrecerea socialistă intre sectoarele minei.
La rezultatele obținute de întregul sector a contribuit din plin șl 

brigada condusă de Dumbravă Gheorghe țîn clișeu).în această adunare comu- I
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I Povestire SECRETARUL DE PARTID
Ușa se închisese de cîteva mi

nute. El însă continua s-o pri
vească îngîndurat. Se ridică brusc 
de pe scaun. Făcu cîțiva pași prin 
birou pentru a se dezmorți, o- 
prindu-se în cele din urmă la 
una din ferestre. Privi cercetă
tor în stradă

Era un bărbat înalt, bine legat, 
cu o privire inteligentă. Ochii de 
culoarea azurului îi dădeau un 
aer de vioiciune, întinerindu-1. 
Fața arsă de soarele dogoritor al 
cîmpiilor pe care le străbătea 
zilnic ti dădea un aer grav.

In timp ce privea pe fereastră 
11 străfulgera un gînd: „Iar ani 
uitat. Mă așteaptă mama cu mîn- 
carea. l-am spus de atîtea ori să 
nu aștepte. Nu vrea și pacel Mai 
am douăzeci de minute pînă În
cepe ședința. Dacă mă grăbesc...'.

Dădu să plece. De-abia făcu 
cițiva pași că bătăi In ușă îi în
trerupseră firul gindurilor.

— Intră 1
își făcu apariția unui din ins

truct oii.
— Tovarășe secretar mai e ci- 

r.eva care așteaptă să fie primit 
de dumneavoastră.

— Să intre.
In prag se ivi un om negri

cios, mic de stat, cu o față mare, 
brăzdată de riduri. Privea cu tea
mă ș’ respect

Secretarului nu-i venea să-și 
creadă ochilor. II încercă un sen
timent de minie. Se stăplni cu 
greu. „Trebuie să fiu calm" își 
zise în gînd.

Nou! venit continua să-l pri
vească insistent. Pe fața Iui se 
citea încordarea.

— Luați Joc i Spuneți-mi ce do
riți. Vă ascult.

— Vin la dumneavoastră ca io 
un conducător, să-mi faceți drep
tate... — zise negriciosul cu un 
ton sec, care părea să ascundă 
teamă, în același timp însă și a- 
menlnțare. Am fost scos din ser
viciu din cauză că m-am ceitat cu 
șeful ocolului — continuă negri
ciosul. Ce, asta-i dreptate ? Pentru 
atîta lucru...

Secretarul aflase despre cele în- 
timplate. își pusese în gînd să 
stea de vorbă cu șeful ocolului. 
Prea sărise peste cal. Nu avu
sese dreptate cînd desfăcuse con
tractul de muncă al omului aflat 
în fața iui. Dar parcă îl oprea 
ceva. „Merită oare acest om ?“ — 
se întrebă Purundu-și întrebarea 
in citeva clipe retrăi un tablou 
zguduitor din zile îndepărtate al 
cărui ecou îi stăruia puternic în 
minte.

...Era prin clasa a II-a primară. 
După orele de școală își purta 
pașii pe cîmp, alături de văcuța

slabă pe care o păzea. Tatăl său era 
pădurar. Erau cinci frați. El era 
cel mai mare. Trebuia să-și ajute 
părinți'. învăța după-amiezile pe 
cîmp. Ii plăceau cărțile. Intr-una 
din după-amieze alergă spre el un 
băiat Erau vecini și colegi de 
clasă.

— Ioane — giiîi băiatul obosit. 
Vino repede acasă. Tată-tu a murit.

Simți o apăsare undeva în 
piept, apoi totul i se păru că se 
învălmășește. începu să tremure, 
să plîngă. Lăsă vaca pe cîmp și 
dădu fuga acasă. De departe auz! 
plînsete. Inima îi tresări din nou 
Dătfr.d puternic. Cînd ajunse în 
pragul casei rămase împietrit. In 
mijlocul camerei, pe o cergă, în
conjurat de mama, de frați, ză
cea tatăl. Era mort. II împușcase 
cineva. Pe fața lui Ion începură 
să se rostogolească lacrimi cît 
bobul. Plîngea dar nu izbutea să 
pătrundă cu totul groaznica în- 
tîmplare. Abia după inmormintare, 
cînd povara casei îi reveni lui, 
simți din plin pierderea celui ce 
se îngrijise cu atîta dragoste de 
ei.

Mai tîrziu aflaseră că tatăl le-a 
fost ucis de un alt pădurar, ca- 
re-și făcea slujba numai de dra
gul cîștigurilor frauduloase pe 
care le realiza. Au aflat și jan
darmii și judecătorii. Ucigașul a

fost judecat și condamnat la 2 ani 
închisoare. își făcuseră efectul 
banii.

Au urmat ani grei. Vara mun
cea la cîmp sau în vreo fabrică la 
oraș. Strîngea ceva bani; Jn timpul 
școlii medita copiii de bogătași. 
Astfel și-a terminat liceul. Dra
gostea de carte, dorința de a cu
noaște au învins oboseala, i-au 
dat noi puteri, forța morală pen
tru a rezista la batjocurile ce i se 
adresau din cauza hainei sale pe
ticite, a ghetelor cu tocuri tocite.

Viata s-a schimbat radical. La 
putere au venit muncitorii și ță
rani.1. A fost trimis cu bursă la 
institut. Iată-1 inginer silvic. A 
fost repartizat la ocolul din satul 
săa, acolo unde lucrase și tatăl 
lui. Oamenii l-au înconjurat cu 
dragoste, l-au ajutat. Comuniștii, 
apreciir.du-i munca, au votat în 
unantmitate primirea lui în rfnda- 
tile organizației de bază. Mai tîr
ziu a fost scos din producție și 
trimis la școala de partid. Un an 
muncise ca instructor regional, 
apoi a fost ales secretar al comi
tetului In raionul de unde pleca
se.

„Omul ăsta vine la mine, gîndi 
secretarul. El care mi-a omorît 
tatăl. Ce să fac acum t“

Se frămlntă pe scaun. „Nici
odată n-o să-l pot ierta. Dar sînt 
secretar... N-ar trebui să-l ajut. 
Ba da, un comunist nu procedează 
așa. Am o muncă de răspunde

oooooeooeooosooooeeeeoo,

IN SPRIJINUL ÎNDEPLINIRII 
SARCINILOR DE PLAN

La elaborarea măsurilor pentru 
pregătirea acțiunilor educative în 
perioada de iarnă, comitetul sin
dicatului și comitetul U.T.M. de la 
mina Lonea au avut în vedere le
garea strînsă a acestor activitătl 
de munca în producție. In acest, 
scop s-a prevăzut ținerea unui 
ciclu de conferințe tehnice, între 
care; Căile de sporire a produc
tivității muncii și de reducere a 
prețului de cost; Rolul maistrului 
în producție; Importanța introdu
cerii tehnicii noi etc. S-a prevă
zut, de asemenea, organizarea a 
șase întîlniri între inovatorii de 
la mina Lonea și o întîlnire a ino
vatorilor de la mina I.onea cu cel 
de la mina Petrila. Brigăzile ar
tistice de agitație vor prezenta 
săptămînal programe la cele trei 
guri de mină ale exploatării care 
vor fi axate pe lupta brigăzilor de 
mineri pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan.

re.- Omul a fost nedreptățit— 
Constituția țării ii garantează 
dreptul la muncă... Cele întîmpla- 
te au fost de mult, sub un regim 
nedrept. Azi lucrurile stau alt
fel... Dar mama ce va spune oa
re 2 N-o să fie de acord cu mi
ne. 11 urăște. Am să stau de vor
bă cu ea. Trebuie să înțeleagă 
că nu pot proceda altfel. Conș
tiința îmi cere să procedez așa. 
ț>i ea mă va înțelege".

II privi pe omul din fața lui 
mult mai calm decît la început.

— Bine — spuse după un timp. 
Am să stau de vorbă cu șeful 
ocolului. Fii liniștit. Lucrurile vor 
fi aranjate. Mîine treci pe la ocol.

Cel din fața lui îl privi cu ne
încredere. Dar nu zise nimic. Se 
ridică greoi de pe scaun și părăsi 
biroul.

Timpul trecuse pe nesimțite. 
N-a mai ajuns acasă la masă. A 
intrat In ședință. Seara a stat de 
vorbă cu șeful ocolului. La des
părțire și-au strîns mîinile cu căl
dură ca doi prieteni.

A doua zi negriciosul, cu pușca 
pe umăr, își purta pașii prin pă
durea cu umbre groase, gîndind 
la cele întîmplate. Se irămînta 
să înțeleagă judecata secretarului 
de partid, dar nu reușea. Pentru o 
clipă însă îi păru rău că In seara 
precedentă nu avusese încredere 
în spusele secretarului...

C. COTOȘPAN
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N.S. Hrușciov l-a primit 
pe ambasadorul Canadei

MOSCOVA 28 (Agerpres).
TASS transmite:
Nikita Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit la 28 noiembrie la Kremlin 
pe ambasadorul Canadei Arnold 
Smith Ia cererea acestuia.

Intre Nikita Hrușciov și Arnold 
Smith a avut loc o convorbire 
prietenească in problemele referi 
toare la relațiile sovieto-canadie
ne. In cursul convorbirii au fost 
abordate, de asemenea, unele pro 
bleme internaționale.

La convorbire a fost de față Ia- i 
kov Malik, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

—=0=—

Pompidou va forma 
noul guvern francez

PARIS 28 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, în 

seara zilei de 27 noiembrie la Pa- ( 
ris, de Gaulle a primit demisia 
primului ministru Georges Pompi
dou și a guvernului lui și a numit 
din nou pe Pompidou în funcția de 
prim-ministru, încredințîndu-i mi
siunea ca la deschiderea primei 
sesiuni a Adunării Naționale să-i 
prezinte lista membrilor noului gu
vern.

După cum se știe, la 4 octombrie 
'Adunarea Națională a votat o mo
țiune de neîncredere în guvernul 
Georges Pompidou în legătură cu 
faptul că a sprijinit necondiționat 
proiectul de constituție astăzi în 
vigoare, prezentat de generalul de 
Gaulle A doua zi guvernul și-a 
dat demisia, dar președintele de 
Gaulle a preferat să-l mențină la 
putere, în schimb a dizolvat Adu
narea Națională, care luase atitu
dine în mod atît de hotărît împo
triva reformei constituției. Ulte
rior, la 28 octombrie, proiectul de 
lege al lui de Gaulle a fost supus 
unui referendum și aprobat, și a- 
bia acum, la aproape două luni 
după ce organul reprezentativ al 
țării dezaprobase guvernul, preșe
dintele de Gaulle a primit însfîr- 
șit, demisia acestuia.

________ 1 = o • =--------

PeispeitiVEle tolaborăfii sovielo-laoțim 
Declarația lui F. Nosavan

MOSCOVA 28 (Agerpres).
TASS transmite:

Ziarul „Pravda" a publicat in
terviul acordat de Fumi Nosavan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul finanțelor al 
haosului unui corespondent al a- 
genției de presă Novosti și pos
tului de radio Moscova. El și-a 
împărtășit impresiile despre între
vederile avute cu Nikita Hrușciov.
șeful guvernului sovietic și despre 
tratativele oficiale sovieto-laoție- 
ne.

Fumi Nosavan a declarat: „Aș 
dori să relev în primul rînd că
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Mare catastrofă aeriană
LIMA. — Pe muntele La Cruz 

(Peru), s-a prăbușit un avion 
Boeing al societății braziliene 
„Varig", avînd 80 de pasageri pe 
bord și un echipaj de 17 membri. 
Toți cei aflați pe bord au pierit. 
Pînă acum au putut fi găsite 56

★
HAVANA 28 (Agerpres).
In avionul care s-a prăbușit 

marți dimineața în apropiere de 
capitala Perului — Lima — și-au 
găsit moartea toți cei zece mem
bri ai delegației Cubei la conferin
ța regională a Organizației pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.). 
Delegația se întorcea de la lncră-

Rezoluția Comitetului Politic Special 
în problema Omanului

NEW YORK 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, Cornel Răducanu, 
transmite:

Comitetul Politic Special a apro
bat la 28 noiembrie o rezoluție 
care cere Adunării Generale să 
recunoască dreptul poporului din 
Oman la autodeterminare și inde- 
pendență.In același timp, rezoluția 
cere retragerea trupelor străine din 
Oman și invită părțile interesate 
in soluționarea problemei să re
zolve toate chestiunile pe baza 
unor discuții pașnice. In favoarea

------------------©

Raportul Comitetului Special privind 
situația din coloniile portugheze

NEW YORK 28 — Trimisul
special Agerpres, C. Răducanu. 
transmite :

In Comitetul nr. 4 se dezbat 
în continuare probleme legate de 
neîndeplinirea de către Portugalia 
a obligațiilor de a transmite infor
mații din teritoriile aflate sub 
tutela sa. Această dezbatere care 
a început la 21 noiembrie exami
nează un raport al Comitetului 
special al Organizației Națiunilor 
Unite în legătură cu situația din 
teritoriile de sub administrație por
tugheză. In raportul Comitetului 
special se subliniază faptul că si
tuația din teritoriile aflate sub ad
ministrație portugheză este deose-

------------ o
Devoiuția yemenită se dezvoltă

cu succes
SANAA 28 (Agerpres).
Au trecut două luni de la de

clanșarea revoluției în Yemen. In
tr-un interviu acordat cu acest 
prilej unui corespondent al agen
ției M.E.N., președintele Republi
cii Arabe Yemen, As-Sallal, a de
clarat că revoluția yemenită se 
dezvoltă cu succes. Noi, a spus 
As-Sallal, am dat o lovitură for
țelor agresive ale imperialismului. 
In prezent au fost create în țara 
noastră condiții pentru construcția 
pașnică.

Poporul yemenit a devenit stă- 
pinul țării sale. In curînd se va 

nu numai tonul tratativelor, dar 
si conținutul lor s-au remarcat prin 
cordialitate, sinceritate și încrede
re față de noi. Aceasta este o măr
turie a faptului că în fața noastră 
se deschid perspective luminoase 
și că conducătorii Uniunii Sovietice 
doresc într-adevăr să stabilească 
cu noi contacte pe o bază priete
nească și sinceră".

„Adresăm reprezentanților presei 
sovietice rugămintea să facă cu
noscute guvernului și poporului 
sovietic sentimentele de prietenie 
pe care le nutrește poporul și gu
vernul Laosului față de U.RJSJS". 

de cadavre mutilate și calcinate. 
Printre victime se afla Jesus Mal- 
gar, ministrul agriculturii din Pe
ru, care a putut fi identificat dato
rită unei plăci de identitate pe 
care o purta la mină.

★ ★
rile conferinței care au avut loc 
la Rio de Janeiro. Delegația era 
condusă de Raul Cepera Bonilla, 
președintele Băncii naționale a Cu
bei. In legătură cu tragica dispa
riție a delegației, guvernul revolu
ționar al Cubei a decretat în în
treaga țară doliu național pe timp 
de trei zile.

rezoluției au votat 41 de delegați, 
18 s-au declarat împotrivă, iar 36 
s-au abținut. Rezoluția a fost pre
zentată Comitetului de 17 țări afro- 
asiatice. In timpul dezbaterii, sta
tele arabe îndeosebi, au arătat că 
Omanul reprezintă o regiune care 
trebuie considerată separată și nu 
ca o parte a sultanatului Maskat 
— așa cum pretinde Anglia. îm
potriva rezoluției au votat repre
zentanții statelor occidentale apar- 
ținînd pactelor N. A. T. O și 
S-EA..T.O.

bit de gravă și reclamă o inter
venție urgentă din partea Organi
zației Națiunilor Unite. Comitetul 
Special recomandă începerea de 
convorbiri între reprezentanții Por
tugaliei și reprezentanții grupuri
lor politice naționale pentru a se 
pregăti transferarea puterii către 
populația autohtonă în conformi
tate cu Declarația din 1960 cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. Ra
portul Comitetului Special se re
feră la următoarele teritorii: Ar
hipelagul Capului Verde, Guineea 
Portugheză, insulele Sao Tome și 
Principe, Angola, Mozambic, Ma
cao și Timor.

anunța crearea Uniunii Populare 
conducătoare din care vor face 
parte reprezentanți ai tuturor pă
turilor populației.

Comploturile regelui Saud și re
gelui Hussein, aflați în slujba im
perialismului, a spus în încheiere 
președintele Republicii Arabe Ye
men, nu vor împiedica progresul 
poporului yemenit.

Ploi torențiale în Tunisia
TUNIS 28 (Agerpres).
Puternice ploi torențiale s-au a- 

bătut din nou asupra regiunii 
inundate Gabes din sudul Tuni
siei.

După cum anunță agenția Tunis 
'Afrique Presse, numărul victime
lor de pe urma inundațiilor din su
dul Tunisiei este „îngrijorător". 
Potrivit unor date incomplete, in 
această regiune au murit 50 de 
oameni, zed de persoane au dis
părut și citeva au fost rănite.

Autoritățile tunisiene împart me
dicamente, îmbrăcăminte și alimen
te populației rămase fără adăpost

Se exprimă temerea că noile 
ploi torențiale vor agrava situația 
critică din regiune.

................ ............ . =

PARIS. — La 27 noiembrie cea 
de-a XII-a sesiune a conferinței 
generale a U.N.E.S.G.O. a ales 
prin vot secret noii membri at 
Gonsiiiului executiv.

In cuvintările lor numeroși dele
gați s-au pronunțat pentru respec
tarea principiului reprezentării geo
grafice juste

Ga noi membri ai Consiliului exe
cutiv conferința generală a ales 
Mali, Camerunul, Nigeria, Suda
nul, Panama și Romînia.

CAIRO. — La 27 noiembrie a 
sosit la Cairo secretarul de Stat 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, K. Popovici.

BERLIN. — Poliția vest-berline- 
ză a interzis o reuniune a Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști 
care urma să aibă loc la 28 noiem
brie. La reuniune trebuiau să par
ticipe luptători ai mișcării de re
zistență împotriva fascismului din 
Germania occidentală și din străi

Declarațiile lui A, I. Mikoîan la New York
NEW YORK 28 (Agerpres). - 

TASS transmite :
Luni seara Anastas Mikoian. 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
la New York, ieșind de la sediul 
O.N.U. unde a avut o convorbire 
cu U Thant, a răspuns la între
bările reprezentanților presei.

Pe corespondenți îi interesau 
multe lucruri: ce planuri are el 
la New York, dacă va duce tra
tative cu reprezentanții americani 
dacă intenționează să facă o vi
zită la Washington, ce probleme 
au fost discutate în timpul convor
birii cu U Thant

Mikoian a răspuns că deocam
dată nu are un plan precis privind 
vizita la New York. Dar aici nu 
mă aflu pentru tratative, a explicat 
el. Tratativele le-au dus și vor 
continua să le ducă V. V. Kuzne 
tov și V. A. Zorin. Aici am sosit 
pentru ca în drum spre patrie să 
mă întîlnesc și să stau de vorbă 
cu vechi cunoștințe.

A. 1. Mikoian a vorbit corespon
denților despre convorbirea cu U 
Thant. Ea a fost rodnică și utilă. 
Xn timpul convorbirii nu s-au ivit 
nici un fel de dificultăți. Nutrim 
pentru domnul U Thant un mare 
respect, a adăugat Anastas Miko 
ian

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților cu privire la Fidel 
Castro, A. I. Mikoian a spus că 
șeful guvernului cuban este un om 
înțelept. An' fost în Cuba, îl cu-

întrevederea lui A. I. Mikoian cu C. Eaton
NEW YORK 23 (Agerpres). - 
La 27 noiembrie A. I. Mikoian 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., aflat în 
S.U.A., a avut o întrevedere în 
clădirea reprezentanței Uniunii So
vietice la O.N.U. cu cunoscutul in
dustriaș american Cyrus Eaton, lau
reat al Premiului internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii între

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

Declarația program a guvernului bulgar*
SOFIA 28 (Agerpres).
La ședința din 27 noiembrie u 

Adunării’ Populare a R. P. Bulga 
ria, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P 
Bulgaria, a dat citire declarației 
program a noului guvern. După 
cum anunță agenția B.T.A., el a 
subliniat că guvernul va promova 
neabătut linia generală elaborată 
de Congresul al VIII-lea al Parti
dului Comunist Bulgar in dome- 

nătate. După cum anunță A.D.N.. 
ei au sosit in Berlinul occidental 
pentru a asista la procesul intentat 
Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști care va începe la 29 no
iembrie

NEW YORK. — Ministerul de 
Război al S.U.A. a anunțat că for
țele armate americane concentrate 
în partea de sud-est a S.U.A. în 
timpul accentuării crizei din Marea 
Caraibilor sînt rechemate la canto
namentele lor.

In comunicatul Ministerului de 
Război se arată, de asemenea, că 
o serie de subunități ale marinei 
utilitare care au fost dislocate la 
Guantanamo — bază maritimă mi
litară a S.U.A. în Cuba — vor fi 
rechemate „la locurile lor".

CAIRO. — După cum anunță 
corespondentul din Sanaa al agen
ției M.E.N., 200 de yemeniți, aflați 
în serviciu în Arabia Saudită, au 
iugit din Arabia Saudită și s-au 

nosc pe Fidel Castro, și pot spune, 
a declarat Mikoian, că dacă cân
tați un erou, acest erou revoluțio
nar este Castro. întregul popor cu
ban îl iubește și îl sprijină,

Corespondenții i-au cerut să lă
murească poziția Cubei față de 
inspecție. N-ați citit oare decla
rația guvernului cuban ? — a în
trebat la rîndul său Anastas Mi
koian. In ea este expusă minunat 
poziția guvernului Cubei și ar fl 
bine ca presa americană să pu
blice în întregime această decla
rație. După cum se știe, în decla
rația sa guvernul cuban este de 
acord să admită efectuarea inspec
ției O.N.U. pe teritoriul său cu 
condiția ca această inspecție să 
fie reciprocă și să se extindă și 
asupra unei părți din teritoriul 
S.U.A., Porto Rico și alte cîteva 3 
regiuni ale emisferei occidental» 
unde se desfășoară o pregătire a-^W 
tivă în vederea unei agresiuni îm- g 
potriva Cubei.

Președintele Kennedy 
se ve htllil tu 8. I. Mikoian

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
TASS transmite :

Casa Albă a anunțat la 27 no
iembrie că președintele S.U.A., 
Kennedy, se va întîlni la 29 no
iembrie cu A. I. Mikoian. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

popoare" și cu soția acestuia.
După întrevedere, într-o decla- ». 

rație făcută ziariștilor C. Eaton, re- 
ferindu-se la criza cubană, a sub
liniat contribuția uriașă pe care 
a adus-o Uniunea Sovietică și 
conducătorii ei la cauza menținerii 
păcii într-unul din momentele cele 
mai hotărîtoare ale istoriei ome
nirii.

niul politicii interne și externe.
Guvernul a spus T. Jivkov, va 

promova neobosit politica indus 
trializării rapide continue a Bul
gariei. El consideră ca sarcină ex
trem de importantă asigurarea a- 
vîntului continuu al agriculturii. 
Activitatea guvernului, a organelor 
de stat și econortdce va fi îndrep
tată spre ridicarea continuă a bu
năstării materiale și a nivelului 
cultural al poporului.

a'ătura'. armatei naționale republi 
cane yemenite.

GUAYAQUIL. — Aproximativ 
3.000 de lucrători de la întreprin
derile comunale din Guayaquil 
(Ecuador) au demonstrat luni pe 
străzile orașului cerînd să se pu
nă capăt concedierilor și să se plă
tească salariile, restante d<* șase 
luni.

NEW YORK. — La 27 noiembrie, 
Comisia pentru energia atomică a 
S U.A. a anunțat că Statele Unite 
au efectuat cea de-a 57-a explozie 
din actuala seiie a exploziilor nu
cleare în statui Nevada, Începută 
la 15 septembrie 1961.

EREVAN. — Egizio Massini, di
rijor principal al Teatrului de O- 
petă și Balet din București, a di
rijat cu mare succes la 27 noiem
brie în orașul Erevan opera „Othel
lo ' de Verdi.

Sala Teatrului Național de O pe. 
ră din Erevan a fost arhipline^ 
Erau prezenți numeroși muzicieni 
de seamă din Armenia. Publicul a 
ovaționat îndelung pe muzicianul 
romîti.


