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Minerii Văii Jiului slut hoiârltl 
să-și sporească realizările

t

I

Luptînd cu ab
negație pentru 
traducerea în 
rapt a directive
lor celui de-al 
II-lea Congres 
al Partidului
Muncitoresc Ro 
min, întregul 

popor muncitor
din patria noastră ai obținut 
succese de seamă pe drumul 
construirii socialismului. La re 
cerrta plenară ai C.C. ai P.M.R., 

' tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
,' Dej a arătat că „producția glo- 

oală industrială din anul 1959 
este cu 45 la sută mai mare 

¿'decH în 1955“. In acești ani 
’ toate ramurile economiei națio- 
1 nale au obținut succese impor

tante. Anul acesta producem cu 
1 70 la sută mai mult oțel, cu 21 
1 Ia sută mai multe produse pe- 
1 trolifere, cu 450 la sută mai 
' mult cocs metalurgic. Ca ur- 
1 mare a dezvoltării economiei 
' naționale, între anii 1955—1959 

|, veniturile bănești ale oamenilor 
j muncii au crescut cu circa 8,4 

miliarde lei.
Plenara C.C. al P.M.R. din 

i 13—14 iulie analizînd rezulta- 
I tele obținute de clasa munci
le toaire din tara noastră în drum 
i spre socialism, a venit cu o ho-

> tărîre care exprimă grija pairti-
> dului față de ridicarea continuă
> a nivelului de trai material și 
1 cultural al tuturor celor ce 
1 muncesc. Majorarea salariilor 
1 tarifare, reducerea impozitelor

pe salarii, majorarea pensiilor 
' ca și reducerea prețurilor de 
' vînzare la un mare număr de 
) produse industriale și alimen- 
i tare reflectă justețea liniei par 
i ridului nostru.
i Hotărîrea aceasta vine să în- 
i tărească odată în plus expresia 
' superiorității socialismului asu- 
i pra capitalismului. In timp ce 
în țara noastră salariile se mă- 

• resc, iar prețurile scad, în ță- 
1 rile capitaliste crește mizeria 
i și șomajul.

n. F

Utilaje sovietice pe 
j șantierele de explorări

In munca de punere în valoare 
a bogățiilor de cărbune, sondorii 

- * Văii Jiului obțin rezultate mereu 
re mai bune. Pe iîngă folosirea unor 
* metode raționale de foraj, sondo

rii beneficiază de înzestrarea teh
nică cea mai avansată. Ajutorul 
sovietic, acordat în permanență, îi 
sprijină pe muncitorii sondori din 
Valea Jiului.' Meseriașii atelieru
lui din Bărbăteni prețuiesc pom
pele și materialele dure pentru 
freze primite din Uniunea Sovie
tică. Utilîzînd1 la foraj freze în- 
sertate cu plăci de pobedit sondo
rii de la locația aflată la Jieț au 
obținut nu de mult cea mai mare 
viteză comercială de foraj: 180 
m.l. granic/lună.

De curînd sondorii au primit un 
nou lot de utilaje fabricate în U- 
niunea Sovietică. Este vorba de 
două instalații de foraj de tipul 
ZIF. La aceste instalații, fabrica
te în 1959 la Leningrad, comen
zile sînt hidraulice și electrice, iar 
granicul acționat de motor elec
tric poate dezvolta o putere de 3 
ori mai mare decît a sondelor exis
tente. Sondorul, avînd o poziție 
laterală față de granic, poate ur
mări mult ma? bine mersul fora
jului.

Consumurile specifice reduse, 
caracteristice instalațiilor ZIF vor 
ajuta sondorilor în obținerea de 
cît mai substanțiale economii la 
prețul de cost. De aceea, s-a luat 
măsura ca la aceste instalații să 
fie repartizate să lucreze brigăzi 
de sondori fruntașe în lupta pen
tru ieftinirea forajului.

ing. U. BERAR 
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• Un vibrant apel al rude

lor celor implicați in pro
cesul de la Atena.

• A. A. Gromika decorat cu 
Ordinul Lentar.

• Vizita delegației economi
ce romîne în Anglia.

Minerii Văii Jiului, care în 
trecut au suferit din plin ex
ploatarea nemiloasă, au primit 
hotărîrea C.C. al P.M.R. cu un 
deosebit entuziasm.

In însuflețite adunări la fie
care sector de producție, mine-1 
riî în frunte cu comuniștii și-au \ 
exprimat satisfacția pentru gri
ja ce le-o poartă partidul și gu-' 
vernul, au hotărît să munceas ' 
că mai cu spor pentru a con- 1 
tribul cît mai substanțial la an-' 
gajamentul oamenilor muncit1 
din țara noastră de a econo- , 
misi in acest an un miliard lei. ; 
Angajamentele vechi au fost; 
reînnoite. La mina Petrila, de 
exemplu, figuranții conduși de,) 
comunistul Neagu Gheorghe ,1 
s-au angajat să dea peste plan < 
300 tone cărbune pînă la 23 Au- ,ț 
gust, la Uricani minerii con- 
duși de comunistul Vascul Du
mitru au hotărît ca în fiecare 
lună să extragă peste plan cîte 
500 tone de cărbune.

De la apariția în presă a ho
tărîrii partidului la toate ex
ploatările Văii Jiului s-au obți
nut rezultate dintre cele mai 
bune. La mina Vulcan, de pil
dă, într-un singur schimb pla
nul de producție a fost depășit 
cu peste 68 la sută.

Consolidarea și dezvoltarea 
in continuare a succeselor obți
nute pînă acum pune în fața mi
nerilor Văii Jiului sarcini spo
rite. Atenție deosebită trebuie 
acordată creșterii necontenite a 
productivității ca și reducerii 
prețului de cost al cărbunelui. 
Condițiile existente permit ca 
pînă Ia finele anului curent să 
se atingă productivitatea de o 
tonă de cărbune pe post în me
die pe bazin.

Desfășurînd mai larg între
cerea socialistă, sub conducerea 
organizațiilor de partid, mine
rii Văii Jiului vor putea obține 
rezultate mereu mai bune ară- 
tînd prin aceasta încă odată a- 
tașamentul lor față de partid șl 
guvern.

Í

I
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Fapte din întrecerea in cinstea ziîei de 23 August

Intr-o după-amiază dogoritoa
re de la începutul acestei luni, 
șefii brigăzilor din sectorul III 
al minei Vulcan umpleau pînă 
la refuz biroul sectorului. Se ți
nea consfătuirea de producție. 
Proaspătul brigadier Vîjdea A- 
dalbert reprezenta pentru prima 
dată ortacii la consfătuire. Lup
ta din greu cu căldura și cu... 
emoțiile. A ascultat atent refe
ratul prezentat de șeful sectoru
lui care sublinia, în esență, ne
cesitatea îndeplinirii noilor sar
cini economice trasate minerilor 
din Valea Jiului 
de recenta ple
nară a Comitetu
lui raional de 
partid. împreună 
cu ceilalți șefi 
de brigadă a aprobat măsurile 
tehnico-organizatorice luate în 
sprijinul brigăzilor miniere. La 
.discuții a luat printre primii cu- 
vîntui. li trecuse ca prin farmec 
și căldura și. emoțiile. Brigadie
rii își luau unul cîte unul anga
jamente mobilizatoare axate pe 
creșterea randamentelor: Böjté 
Pavel 6 tone de cărbune pe 
post, Hunyadi Ion — sute de 
tone de cărbune peste planul lu
nar, Szakács Mihai — la fel. 
Putea oare brigadierul Vîjdea să 
rămînă. mai prejos? Nul Și-a 
luat și el un angajament în cin
stea Zilei minerului și a celei

* de a 15-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre, după posibi
litățile brigăzii: 200 tone peste 
sarcinile de plan de pe luna 
asta, pe baza depășirii randa
mentului planificat cu 0,47 to- 
ne/post. Și, a chemat la întrece
re socialistă brigada lui Sza
kács Mihai, de la abatajul ca
meră rir. 1. Tovarășul Szakács 
Mihai a primit cu bucurie che
marea. Dar pe coridor, după 
terminarea consfătuirii, l-a luat 
de o parte pe tînărul brigadier 
și l-a avertizat „sever“ :

— Bagă de seamă, Berti, cu 
noi o să avefi de furcă 1 N-o să 
ne lăsăm întrecuti de o brigadă 
de „boboci“ ca a voastră.

— Nici noi 1 Dacă vrei, pu-
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Oamenii muncii din raionul nostru au primit cu entuziasm
documentele plenarei C. C. al P. M. R.

RUDI BACI
Era în prima dimineață după 

ce la radio a fost transmisă ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie 1959. Pe banca 
din fata casei, Rudi-baci sta și 
fuma alene. Ochii exprimau o 
mare bucurie.

Un miner ce tocmai se întor
cea de la șut cu securea înfiptă 
într-un ciutac îi dădu binețe.

— Noroc, Rudi-baci. Da’, ce 
n-ai somn de ai ieșit la poartă 
așa de dimineață ? La drept vor
bind ce să zic; trăiești ca boie
rii. Pensie 
dinești.

— Apăi 
boierii pe

— Cum

ai, te plimbi și te ho-

să știi că o duc ca 
vremuri...
așa ? Doară n-ai gă

sit azi noapte ceva comoară ?
— Ba chiar de o comoară am 

dat! Și o să ai parte de ea și 
tu și toți muncitorii din tara 
asta, așa să știi...

— Glumești Rudi-baci, se vede 
că-ți merge prea bine.

— Ba zău că nu glumesc. Da’ 
se vede c-ai fost la șut și că nu 
știi nimic.

— Ce să știu ? Știu că am dat 
cu vreo 10 rîzne de cărbune 
peste plan și că dacă dăm tot 
așa apoi și plata va ajunge la 
o sută de lei pe șut.

— De o să munciți tot așa și 
de aici înainte o să luați plată 
și mai bună.

— De unde știi dumneata,
doară n-ai fi fost cu noaptea în 
cap pe la birourile minei ?

— Iacă știu, măcar că nici 
n-am pus azi piciorul la mină. 
Am auzit la radio. Partidul și 
guvernul au avut din nou grijă

că

tem pune rămășag: cine va da 
mai mult cărbune...

— Nu-i cazul. Da' să știți că 
o să vă încercăm... Și nu uita 
că abatajul vost’...

— O să vedem — a încheiat 
tov. Vîjdea Adalbert dialogul cu 
șeful brigăzii devenită „adver
sar" de întrecere.

...Abatajul cameră nr. 2 în 
care lucrează comunistul Vîjdea 
Adalbert cu ortacii săi este un 
abataj nou la sectorul 111. S-a 
„născut“ odată cu brigada. La 
începutul lunii iulie au avut pri

ma „aniversare“ 
de o lună și a- 
batajul și briga
da. N-a fost ușor 
pentru membrii 
brigăzii să „îm- 

blînzească“ muntele pentru a-1 
smulge bogățiile ascunse în a- 
dîncuri de milioane de ani. Aba
tajul se găsește într-o zonă a 
zăcămîntului în care se află nu
meroase lucrări vechi. Cărbu
nele a fost exploatat în trecut 
nerational. Hărțile vechi nu a- 
rătau situația concretă. Cărbu
nele putea dispare în orice mo
ment. De aceea conducerea sec
torului nu a prea pus bază pe 
o producție sigură din prima 
bancă exploatată sub poditura 
veche.

Brigada comunistului Vîjdea 
Adalbert, deși alcătuită din mi
neri tineri ca utemistul Radu 
Ioan, Feșner Ștefan, Rimei Pa
vel, Chirilă Gheorghe, Zaharie 
Gheorghe și alții, nu a cedat în 
fata greutăților. Sarcina grea 
și de răspundere de a ataca noul 
^bataj și a exploata prima ban
că de cărbune a fost îndeplinită 
în bune condițiuni. După pri
mele 15 zile trecute din~ luna 
iunie, din abatajul cameră nr. 2 
luau drumul spre ziuă primele 
tone de cărbune. Minerii brigă
zii au înaintat cu aripile abata
jului pînă la hotar pe sub ram- 
bleul vechi de zeci de ani fărâ
mițat ca tărîta sub care podi-

............................ I. BALAN 

(Continuare in pag. 3-a)

să mărească plățile și să iefte- 
nească prețurile la o seamă de 
mărfuri. Și> află că nici pe noi 
pensionarii nu ne-a uitat. Și 
pensiile or crește frumos.

— Dacă-i vorba de o nouă 
hotărîre a partidului apoi mă 
grăbesc și eu către casă că mu
sai s-o citesc și eu.

Luîndu-și rămas bun de la 
Rudi-baci minerul o luă cu pași 
mari spre casă.

Rudi-baci a rămas mai depar
te pe laviță cu bucuria lui. A- 
vea chef de vorbă. Vroia să îm
părtășească la cît mai mult! 
bucuria lui. A și făcut-o. Toți 
cărora le-o spunea erau și ei 
pătrunși de aceeași bucurie. E și 
normal, că doar ea a cuprins pe 
toți oamenii muncii de pe întreg 
întinsul patriei noastre. Și cîte 
asemenea bucurii nu ne-a adus 
partidul nostru drag în cei 15 
ani de la eliberarea patriei noas
tre.

D. C.

Mulțumesc partidului
Recenta hotărîre a plenarei G.G. 

al P.M.R. în legătură cu noile 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului muncitor, a- 
cordă o deosebită atenție și ca
drelor didacticei Aceasta șe reflec
tă puternic în grija pe care o 
are partidul în vederea întăririi 
continuie a rolului și importan
ței învățătorilor și profesorilor în 
viata social-culturală a tării.

Noua hotărîre prevede mărirea 
salariilor învățătorilor și profeso
rilor cu 30 pînă la peste 40 la 
sută, dacă socotim și reducerea 
ce se face impozitelor. Niciodată 
pînă în anii regimului democrat- 
popular, cadrele didactice nu s-au 
bucurat de o grijă asemănătoare.

Mulțumesc partidului pentru 
grija ce o poartă cadrelor didac
tice. Strîns uniți în jurul lui noi, 
cadrele didactice vom munci pen
tru întărirea continuă și pe mai 
departe a muncii instructiv-educa- 
tive, pentru a da patriei tineri e- 
ducafi în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului 
proletar, tineri care să contribuie 
la munca de construire a socialis- • 
mului în patria noastră și la a- 
părarea păcii.

prof. ION DANCU 
Petroșani

♦

*

♦

♦ 
»

VASCUL DUMITRU
brigadier, mina Uricani

Vestea ,s-a răspîndit cu iuțeală. Ir localitățile Văii Jiului gru
puri, grupuri de oameni ai muncii, ascultau vocea crainicului ori 
discutau asupra hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. dini 13—14 iulie 
cu privire la măsurile luate pentru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

lată doi mineri pensionari, Rențea Gheorghe și Orosz Petru, 
din orașul Petroșani surprinși de fotograful nostru în timp ce cir 
teau din ziar măsurile luate de plenară pentru îmbunătățirea re
gimului de pensionare și sporire a pensiilor.
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Un puternic imbold: 
spre noi victorii ••

La fel cu toți minerii de la • 
Uricani, brigada pe care o con- 2 
duc a primit recenta hotărîre • 
a partidului. cu deosebită satiș- • 
facție. Noi vedem în ea expresia 2 
cea mai grăitoare a grijii pe î 
care ne-o poartă partidul. Ve- ♦ 
dem in ea expresia dezvoltării j 
necontenite a economiei noas- t 
tre socialiste. Prevederile hotă- • 
rîrii constituie pentru noi un j 
puternic imbold în muncă, o + 
înflăcărată chemare la luptă 2 
pentru obținerea unor rezultate j 
mereu mai bune în producție. î

îmi aduc aminte, citind ho- * 
tărlrea, despre viața grea pe ț 
care am dus-o în trecut. Copil j 
de 13 ani. am fost nevoit să • 
lucrez cîte 10—12 ore în șir în J 
mină, împitigînd cu picioarele • 
goale cărbunele pe scoc. Mă *

î gîndesc apoi că în trecut ca să J 
• obținem an spor la salariul de 4 
I mizerie trebuia să ducem lup- j

te grele. Și iată acum, partidul • 
vine cu îmbunătățiri simțitoare 2 
la salariul nostru, vine cu o I 
importantă reducere de prețuri. ♦

Noi știm că pentru a ne im- • 
bunătăți nivelul de trai, parii- ♦ 
dul 'și guvernul fac eforturi fi- j 
nanciare suplimentare. De a- 2 
ceeja., sarcina noastră de onoare i 
este acum de a munci tot mai j 

2 bine, mai cu spor pentru ca prin 2

Noi știm că pentru a ne îm-

rezultatele cc le vom obține, să J 
ajutăm economia națională. Bri-2 
gada pe care o conduc a hotă- î 
rit pentru aceasta să dea în fie- j 
rare lună de acum înainte cîte 2 
500 tone de cărbune în plus de J 
plan. Ca să ieftinim continuu j 
prețul cărbunelui extras de noi • 
am hotărît ca prin refolosirea ♦ 
lemnului recuperat să extragem ♦ 
în fiecare lună cel puțin 200— 2 
250 tone de cărbune. Bineînțe- j 
Ies că nu vom înceta lupta pen- • 
tru sporirea productivității num. ; 
cii. •

Așa înțelegem noi membrii ♦ 
brigăzii de la abatajul 9 din 2 
sectorul I Uricani să sprijinim j 
eforturile partidului, să ne ma- . 
nifestăm recunoștința pentru 2 
îmbunătățirile aduse vieții noas. •
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CRONICA TEHTRACÁ

Ultima premieră a Teatrului 
de păpuși „Vasilache“ din Petro
șani a constituit-o spectacolul cu 
piesa în 4 acte „Inima mamei“ 
de Al. Mitru, după un vechi basm 
german.

De ia bun început se poate 
spune că noul spectacol pentru 
cei mici constituie un succes al 
teatrului nostru, un pas înainte în 
ceea ce privește viziunea de an
samblu.

In clișeu: O scenă din spectacolul „Inima mamei"

Piesa atacă o temă militantă, 
lupta împotriva urzitorilor răz
boaielor nedrepte, a asupritorilor. 
Ideea luptei între forțele binelui 
și cele ale răului, idee care stă 
de cînd lumea la baza tuturor bas
melor, aici e susținută de confrun
tarea din*re slujitorii unei vrăji
toare și supușii simpli ai acesteia. 
E lupta încununată de victorie, 
prin sacrificii, dusă de mame că
rora li se fură copiii contra unt» 
vrăjitoare care îi răpește pentru a 
fi crescuți în morala urei și a dez
mățului, pentru a fi aruncați or
bește în războaie nimicitoare, 
pentru binele celor avuți. In pie
sa lui Al. Mitru se descrie dru
mul unei mame căreia i-au fost 
răpiți copiii, care prin jertfa ei 
(zmulgîndu-și inima din piept) 
și-i salvează din ghiarele vrăji
toarei, odată cu mii de alți copii 
de o seamă cu ei

Regizorul spectacolului (Cons
tantin Coman) a știut să rezolve 
în mod fericit problemele puse de 
montarea acestei piese, oferind 
spectatorilor o creație unitară, 
plastică, plină de dinamism și co
lorit. Mînuirea păpușilor a fost 
just orientată, pe o linie confor
mă cu ideile tiansmise.

De un dinamism cald și un li- 
rim discret se remarcă actul I; 
actul III e plin de invențiuni sce
nice îndrăznețe și convingătoare, 
iar actul IV se remarcă 
de asemenea prin unele efecte 
reușite. Actul II în schimb are o 
serie de deficiențe de ordin tehnic 
(munții înzăpeziți nu seamănă 

deloc cu munții, coliba din primul 
plan e mai mult o îngrămădire de 
forme ciudate etc.). Din fericire

CIOCÎRLIE MIHAI — Petrila. 
Poeziile „Se scutură castanii“, 
„Pastel“, și „O amintire“ sînt 
alcătuite în parte prin folosirea 
de imagini destul de izbutite, 
construcția lor în general înde
plinind cerințele privind rima, 
ritmul și măsura. Din păcate 
însă temele nu sînt bine alese, 
lipsesc ideile majore care să 
dea conținut poeziilor. O bună 
parte din versuri sînt intimiste, 
evazioniste, ocolindu-se proble
mele de viață

Din punct de vedere a con
strucției, mai izbutite sînt încer
cările de satiră. Acestea însă 
n-au poante sau dacă au sînt 
cunoscute. Așa dar, încercați cu 
lucruri noi, inedite.

Povestirea „Papucii“ e intere
santă, însă este mult lungită cu 
elemente descriptive, neintegrate 
în genul lucrării. Ideea cores
punde pentru crearea unei scurte 
schițe și de preferință folosind 
un stil umoristic.

TRIPON MARIOARA — Lu- 
peni. Ideile cuprinse în poezia 

acest lucru nu umbrește de cit în 
mică măsură calitățile spectacolu
lui. La aceasta au contribuit în 
bună măsură decorurilor și păuu- 
șile deosebit de sugestive (schite 
Cielia Ottone, execuția Elena 
Biapu), cît șî costumația realiza
tă de Emilia Mercan.

La întregirea spectacolului și-a 
adus un aport substanțial și com
pozitorul local Ticu Lucaciu, rea- 
lizînd o muzică de fond adecvată.

Intre rolurile interesante reali
zate din spectacol se remarcă mai 
ales ereațta actorului mînuitor 
Aurel Crăciun, care a izbutit să 
Iacă un adevărat tur de... artă, 
prin însuflețirea personajelor apo
caliptice Foamea și Setea, pe care 
le interpretează. A făcut din ele 
două caractere complet diferite, a- 
tît prin comportament, cît și prin 
voce, plasarea în scenă etc.

Isabela Dombora, de d.ata a- 
ceasta a mers pe un joc mai adîn- 
cit, mai bogat în nuanțe și trăiri 
sufletești ca de obicei, creînd' figu
ra dîrză și îndurerată a mamei.

Vrăjitoarea a fost bine repre
zentată de Bombonica Crăciun, 
printr-o mînuire bine pusă la 
punct.

Frumoase au fost mișcările 
în scenă realizate și de Viorica 
Ștefan — mai ales — în rolul 
Hărnicuțel și cele ale lui [uliu 
Bocoș în rolul lui Voinicel 0>lti- 
mului i se poate imputa însă fap
tul că n.-a reușit să-si nuanțeze 
vocea după cum impune rolul — 
avînd-o aceeași și cînd e copil și 
cînd e om matur).

Simion Ilieș face un joc frt»- 
mos în rolul Frigului, iar Mircea 
Romanescu e expresiv în rolul 
bătrînului, destul de plat și ne
conform însă în rolul Fără-milă 
(mai ales în ultimul act).

Au corespuns Elena Ilieș în ro
lul vecinei și bătrînei oarbe, cît 
și Mircea Bărbulescu în cel al u- 
cenicului.

Execuția muzicală (Norbert 
Khim) a fost bună, la fel mî
nuirea decorurilor, distribuția lu
minilor etc.

I. STRAUȚ

S PO N D
„Partidul“ sînt frumoase. De a- 
semenea pe alocuri versurile 
reușesc să emoționeze, fiind cal
de, exprimînd sentimente curate. 
Faptul însă că în cea mai mare 
parte vă rezumați doar la enun
țarea ideilor, fără să căutați îm- 
brăcarea lor în forme artistice 
adecvate, face nepublicabilă poe
zia. încercați încă l

DRAGAN IOAN — Petrila. 
Am primit poeziile „August 23“. 
„Țării mele“ și „Constructorul“. 
Nici una din acestea însă nu e 
realizată, ba chiar arată că cu- . 
noașteți foarte puțin tehnica mî 
nuirii versului. Pe lîngă faptul 
că versurile sînt complet private 
de căldură și fior poetic, ele con
țin și numeroase confuzii care 
fac de neînțeles pe alocuri ideea 
pe care vreți s-o exprimați. Pen 
tru a scrie poezie este necesar 
un studiu serios în vederea cu
noașterii regulilor versificației. 
De asemenea trebuie cunoscută 
temeinic limba romînă, domeniu 
în care sînteți deficitar.

KRUJELAC MIHAI — Petrila.

SPECTACOL 
DAT DE ELEVI 
Elevii școlii medii „Ioan 

Neculce“ din București, fii ai 
ceferiștilor eroicei Grivița au pre
zentat cu succes vineri seara, în 
sala Teatrului de stat din Pe
troșani, piesa „Nota zero la pur
tare“ de V. Stoienescu și O 
Sava, inspirată din evenimentele 
din preajma zilei de 23 August.

Acest spectacol face parte 
dintr-un schimb de spectacole, 
care au fost organizate de fiii 
ceferiștilor cu fiii minerilor din 
Valea Jiului, de la Școala mixtă 
din Lupeni, orașul eroicilor 
vlști de la 6 August 1929.
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„Caricatura 
antiimperialistă

In prezent, în sălile clubului 
U.R.U.M.P. e deschisă o intere
santă expoziție de caricaturi an- 
tiimperialiste, executate de au
tori romînl.

Expoziția care e deschisă pînă 
la 20 iulie a. c., a stîrnit un viu 
interes, fiind vizitată pînă în 
prezent de circa 1.000 persoane.

Aceeași expoziție se va des
chide în curînd și în incinta U- 
zinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani.

RECENZIE
Intre acțiunile organizate de 

clubul elevilor din Petroșani, sîm- 
bătâ după-amiază a avut loc în 
sala clubului U.R.U.M.P. o intere
santă recenzie asupra cărții de 
impresii din Uniunea Sovietică — 
„Țara dintre zăpezi și portocali" 
de V. Kernbach.

După recenzia cărții amintite a 
urmat o reuniune tovărășească a 
elevilor în vacanță, împreună 
muncitorii de la U.R.U.M.P.

— «=★ = —

C î N T E C
La cei avuți nu mai robim 
Și ziua ni-e senină. 
Iar clipele le socotim 
In ani lumină. 
Ni-e dragă patria. 
Luptăm 
Ca ea să înflorească 
Și-n calea anilor ce vin 
Al muncii clocot răsădim 
Ca roade aurii să crească f 
Ni-e dragă pacea 
Și luptăm 
Ca ea să-nvtngă 
Și flacăra războiului 
Pe totdeauna să se stingă... 
Și-n tot ce-i luptă și avînt 
E-al nost“ Pattid 
Și scump ne e al său cuvînt 
Și-uniți în fapte și în gind 
dcaidați ae-at libertăți vlnt 
In lupta noastră, ne-nfricat, 
Ne este ghid! >

R. SELEJAN 
student 1. M. P.

Poeziile „Jos războiul" și „Re
voluției“ nu ating nivelul cerut 
pentru a putea fi publicate, însă 
vădesc unele calități în privința 
orientării în alegerea temei și 
în privința versificației. Aceste 
calități trebuie cultivate, poezia 
trebuie lucrată cu migală, cu 
stăruință pentru ca ea să devină 
corespunzătoare din punct de 
vedere artistic. De asemenea 
trebuie găsite imagini care să e 
moționeze și folosite mijloace 
artistice adecvate. Lucrați încă, 
însă cu mai multă grijă 1

RADUL IAN AUREL IAN — 
Petrila. De data aceasta versi
ficațiile trimise sînt „lucrate“ 
în oarecare măsură, iar temele 
la majoritatea („23 August“. 
„Motonava Transilvania“, „Mi
nerul“, „Omul va învinge", 
„Moscova“) sînt alese cu mai 
multă orientare. Reținem pentru 
încurajare din poezia „23 Au
gust“ :

t
In lupta neînfricată,

în zgomot de șenile

să moară.

MOMENT 

(august 1944)
— Auzi cum fierbe, clocotind, pămintul, 
Auzi cum geme pe sub streșini vîntul
Și cum mai urlă clinele afară I...
— Copile, trage cineva
— Ml-i frică, mamă,
— Taci, dragul mamii,
Și las’ deschisă ușa...
Sosește-un oaispe drag
O fi trudit, că vine de departe — 
Tu nu-1 cunoști, îl

NOUL

cheamă LIBERTATE!
C. CLEMENTE

STĂ PÎN
I.

om descătușat,Cu pasu-i ca>lm, de 
Minerul iși măsoară drumul său; 
Sub bolți stîrnește pase -i măsura! 
Ecouri de ciocane pe ilău...

II.
Iți pare-așa un Aladin modern 
Cu iampai-i fermecată Ia oblînc, 
Care-a scăpat de-al beznelor infern 
Și noi comori ivit-a din adînc...

Hi.
Da-n nestematele ce ni le-a dăruit 
C-un gest în care-I simți stăpîn, bărbat 
Ghicești oșteanu-n luptă grea călit, 
N-un biet orfan, de soartă ajutat.

IV.
Și bogățiile ce zilei ie-a adus 
Ei știe — n-or hrăni ia noi căpcînl, 
Căci a sunat al lumii vechi apus, 
Pe eie cei ca el fiind azi stăpini...

V.
Cu pasu-i calin, de om descătușat, 
Minerul își măsoară drumul său; 
Sub bolți stîrnește pasu-i măsurat 
Ecouri de ciocane pe ilău...

N. IRIMESCU 
membru al cenaclului literar 

„Minerul" — Petroșani

EXPOZIȚIE DE ARTE PLASTICE
După producțiile de sfîrșit de 

an ale claselor de muzică, acto
rie și regie ale Școlii populare 
de artă Petroșani, iată că și 
clasa de arte plastice și artă a- 
plicată, vin să înfățișeze publi
cului rodul muncii dintr-un an 
de activitate, în expoziția des
chisă recent în incinta școlii.

Expoziția arată în mod clar 
rodul muncii elevilor-muncitori 
sau fiilor oamenilor muncii, ca
te au reușit să-și dezvolte talen- 
tul în cadrul Școlii populare de 
artă, sub conducerea unor profe
sori pricepuți ca Fodbr Kálmán, 
Szilveszter Victor (arte plasti
ce) sau Imling-Fodor Frieda 
(artă decorativă).

Intre artiștii-elevi care expun 
se remarcă talentul lui Mureșan 
Olga, lenei Iosif sau Bitir Eu
gen din anul I, cel al muncito-

Ai învins fasciștii, 
fiare nesătule 

Ce-au pîngărit pămîntul 
patriei iubite

Alăturea de tine, 
erou al omenirii

Cu glorie se-acoperiră
în luptă și pandurii.

Și de data aceasta însă tre
buie să vă spunem că majorita
tea lor nu sînt realizate diif 
punct de vedere artistic, suferă 
de lipsa de imagini. Și construc
ția lasă mult de dorit. De ase
menea sînt poezii a căror teme 
sînt minore („Luna", „Poetul", 
„Ciuleandra").

Vă sfătuim, lucru pe care l-am 
mai făcut de altfel, să scrieți 
mai puțin, însă de calitate mult 
mai bună și să studiați cu aten
ție materiale legate de tehnica 
mînuirii versului, operele mari
lor poeți. Altfel nu se poate 1

V. FULESI 
responsabil cu problemele 
creației în cenaclul literar 

„Minerul“

scoli și-nchide ușa ! 
s-ascultăm Katiușa 
Cică-n sat
și așteptat;

rilor din anul II Narița Pompi - 
liu sau Verșanski Andrei, ai 1 
fochistului de locomotivă Trăz- 
nea Alexandru și al colegului 
său Hernii Armând din anul III 
etc.

Din domeniul artei aplicate 
se remarcă în special covorașele 
și carpetele țărăncii Lăban Ilea
na din Iscroni, elevă în anul I.

In total. în cadrul expoziției 
au lucrări 13 elevi-muncitori. 
Numărul exponatelor întrece 
cifra de 60, cuprinzînd desene, 
picturi în ulei, acuarelă, lino- 
gravuri, afișe etc.

----------- ---------

0 INTERESANTA 
COMEDIE

0 MOWCTfC A STUDIOULUI. HOSflUf

La cinematograful „7 Noiem
brie“ din Petroșani, începînd cu 
data de 20, pînă la data de 24 
iulie a.c. va rula interesanta co
medie ,,Ivan Brovkin se însoară“ 
o producție a studioului Mosfilm.
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tura — complet putredă — era 
ca și inexistentă. In abataj nu 
a fost scăpată nici atîta piatră 
cît să umpli o căciulă. Randa
mentul și producția abatajului 
au sporit mereu. In numai ju
mătate din luna iunie tov. Vîj- 
dea Adalbert cu ortacii săi au 
extras din abatajul deschis de 
ei 1643 tone de cărbune cîștigînd 
75 lei pe post de miner.

Era prima lor victorie în lup
ta în care se angajaseră pentru 
a da patriei cărbune cît mai 
mult și de bună calitate. Dar nu 
s-au oprit aici.

...9 iulie. Bătrînul mecanic de 
sector Venczel Ioan, se îndrepta 
grăbit spre abatajul cameră nr. 
2. Ducea o veste bună. Condu
cerea sectorului hotărîse să me- 
canizeze complet abatajul. Cînd 
mai avea de coborît vreo 2—3 
metri pe suitor, auzi deodată ve
nind de ¡os din preabataj ecoul 
unor voci agitate. Se opri locu
lui ascultînd cu atenție.

— Ce? Nu, credeți ? — se au
zea răstindu-se o voce puternică.

— Nu ! — răspundeau aproa
pe in același timp alte două voci 
repezite.

— Ascultafi-mă ce vă spun : 
ori 2000 de tone în luna asta, 
ori nimic 1

Vocile tăcură toate ca înghi
țite de adîncuri. Numai craterul 
din preabataj își continua cîn- 
tecul monoton. După cîteva cli
pe gîlceava a început din nou, 
parcă mai violentă.

— Nici în ruptul capului nu 
cred, măi Berti. O fi el angaja- 

nt dar... Nu, nu pot crede să 
•ti atîta — se auzi spunînd 

cineva.
— Nuu... ? Atunci uite ce : hai 

să punem rămășag.
— Asta
Auzind aceasta mecanicul de 

sector sări ca de pe spini. Păru 
că h scăpat din praștie. Străbătu 
în cîțiva pași cei cîțiva metri de 
suitor și se opri lîngă grupul de 
oameni ce se gîlceveau mai a- 
prins.

— Ce-i cu tămbălăul ăsta 
aid I — se adresă crateristului 
Kiss Bela și maistrului de tură 
Udroiu Constantin.

— Ascultati-1 ce spune, tova
rășe șef. Susține morțiș că bri
gada va scoate 2000 tone în 
luna asta, i se adresară aceștia 

/ în cor.
— Ce știți voi, dacă de la 13 

iunie de cînd am intrat în plin 
și pînă la îritîi am dat mai bine 

1600 tone, apoi nu vom fi în 
re să scoatem cu 400 mal mult 

In luna asta ?
Cu aceste cuvinte șeful brigă

zii curmă discuția. Se îndreptă 
glonț spre abataj. Mecanicul de 
sector se repezi după el ajungîn- 
du-1 aproape de ort spunîndu-i 
cu glas tare ca să audă și or
tacii care opriseră pentru o cli
pă lopătatul cărbunelui pușcat 
proaspăt.

— Ce păcat că n-au vrut ăia 
să pună rămășag. Ai fi scos de 
pe ei o țîră bere! Am primit a-

periș reîncărcător cu bandă.
— Păcat, dar noi tot mai a- 

vem ceva de cîștigat — răspun
se brigadierul făcînd semn orta 
cllor.

Aceștia începură cu șî mai 
multă sete încărcarea cărbune
lui. Cele două rîzne prinseră din 
nou să „zboare" spre micul rol 
deșertîndu-și la intervale de nu
me i cîteva minute conținutul 
negru ca smoala de unde crate-

probarea să vă mecanizăm com
plet abatajul. Vă băgăm cratere < 
în aripi, iar către culcuș și co- 
ueris reîncărcător cu bandă. c 
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? 
.......................... ........................ .. ? 
rul din preabataj îl ducea șuvoi ? 
spre buncăr. Brigada își înfăp 
tuia din zi în zi i
In prima decadă din luna iulie 
randamentul a :
4,18 tone/post. Producția abata
jului se ridică în medie la 80— 
120 vagonete pe zi depășindu-se 
cu aproape de două ori sarcina 
zilnică a brigăzii. Aceasta este 
o dovadă că brigadierul a avut 
dreptate în discuția avută în 
preabataj în dimineața zilei de 
9 iulie. Ar fi cîștigat cu sigu
ranță rămășagul dacă ceilalți ar 
fi acceptat. Dacă a scăpat po
sibilitatea de a cîștiga rămășa
gul, brigada se străduiește în 
schimb să cîștlge întrecerea so
cialistă în cinstea sărbătorilor 
oamenilor muncii din august.

, ida își înfăp- (
: angajamentul ( 

din luna iulie y 
atins cifra de $ . ..

b
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ANGAJAMENTE

nu I

Niciodată colectivul prepara- 
ției Lupeni nu a fost atît de en
tuziasmat în întrecerea socialis
tă ca în întîmpinarea Zilei mi
nerului și a celei de a XV-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre.

Acest lucru l-a dovedit între
gul colectiv în consfătuirea ți
nută în ziua de 13 iulie a. c„ cu 
ocazia analizei rezultatelor ob
ținute pe semestrul I. Muncito
rii de la preparare sînt hotărîți 
să lupte cu dîrzenie pentru a 
cîștiga drapelul de uzină frun
tașă pe Valea Jiului. Acest lucru 
a fost întărit de angajamentele 
luate de fruntașii Erdâsi Ioan de 
la întreținerea spălării, Oprișan 
Mihai zețaj, Wilk Emil flotase, 
Rachman Gheorghe de la trans
port și alții.

In zilele acestea 
la clubul din Petrila

Ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c., 
a adus o mare bucurie tuturor 
oamenilor muncii. După ce 
posturile noastre de radio au 
anunțat hotărîrea cu privire la 
ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, prin măsu
rile luate de partid și guvern, 
numeroși mineri și muncitori t 
pensionari s-au adunat la clu- ( 
bul minier din Petrila purtînd 
vii discuții pe marginea aces
tei hotăriri.

In ziua de 16 iulie a. c., ho- 
tărirea plenarei C.C. al P.M.R. 
a fost înregistrată pe bandă 
de magnetofon și retransmisă 
în sala de cinematograf la o- 
rele 18 și 20. De asemenea în 
cadrul joii de tineret, care a 
avut loc în holul clubului în 
prezența a peste 250 tineri 
mineri, s-a dat citire hotări- 
rii plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a. c.

In ziua de 17 iulie a. c., 
s-au purtat discuții pe margi 
nea acestei hotăriri cu minerii 
și pensionarii din Petrila.

I. KALMAN 
corespondent

MOBILIZATOARE
Tovarășul inginer Ionică Ioan, 

șeful sectorului de preparare, s-a 
angajat ca în cinstea Zilei mi
nerului sectorul să realizeze o 
recuperare globală îmbunătățită 
cu un punct; cenușa sorturilor 
livrate va fi încadrată în nor
mele interne, recuperarea la' 
cărbunele pentru cocs va fi îm
bunătățită cu 0,1 puncte ; se va 
asigura recepția optimă a căr
bunelui brut de la Lupeni, Urî- 
cani. Vulcan.

Inginerul Măndoiu Dumitru, 
șeful sectorului de transport s-a 
angajat în numele colectivului1 
să reducă complet locațiile va
goanelor, să facă manevrarea 
corectă a vagoanelor pentru a 
nu stingheri desfășurarea proce
sului tehnologic.

P. DRAGAN 
corespondent

î

Din munca unui sector auxiliar
Sectorul 9 — general 

de la mina Lupeni are 
asupra sa sarcina între
ținerii și deservirii insta
lațiilor principale ale 
minei ca: stafii pentru 
producerea aerului com
primat, stații principale 
de aeraj și stații pentru 
evacuarea apelor.

Colectivul sectorului 9 
— general se află în 
întrecere pentru asigu
rarea locurilor de mun
că, a abatajelor cu aer 
comprimat la presiunea 
corespunzătoare utilajelor

pneumatice, pentru asi
gurarea evacuării apelor 
din rambleu și infiltrații.

In întrecere sínt antre
nați toți salariații secto
rului, iar faptele d<in în
trecere sínt grăitoare.

Iată că în jumătatea 
timpului necesar montă
rii unui compresor echi
pele conduse de comu
nistul Sereș Andrei și 
Racolșa Ioan au montat 
la una din stațiile sub
terane un compresor cu 
un debit de 45 metri cubi 
pe minut.

Șahul e un joc apreciat de minerii din Uricani. Și cum clu
bul minier din Oraișul nou — Uricani are o frumoasă terasă ea 
s-a transformat în „sală" de șah pentru amatorii care preferă să 
practice acest sport.
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Problemeie productivități muncii 
in atenția cercului A. S« I. T*

Membrii cercului A.Ș.l.T. de 
la mina Aninoasa desfășoară în 
ultimul timp o activitate cerce 
tătoare susținută în domeniul 
inovațiilor, raționalizărilor și 
perfecționărilor tehnice. Pe pri
mul plan al preocupărilor în ca
drul activității cercetătoare se 
atlă introducerea micii mecani
zări în vederea reducerii efortu
lui fizic și scăderii numărului de 
posturi neproductive. Bunăoară 
la statia funicularului Aninoa
sa au fost reduse 9 posturi ne
productive pe zi, prin aplicarea 
unei inovații realizate de un co
lectiv de inovatori prin care 
s-au rectificat pantele de trans
port pe partea plinelor, elimi- 
nîndu-se lanțul elevator. In pre
zent se află în studiu o inova
ție la banda de transport a ste
rilului de la moara de rambleu 
Piscu, prin care pe lîngă sim
plificarea și îmbunătățirea trans
portului dé piatră la concasorui 
morii se vor reduce și posturile 
de deservire. La fel se află în 
studiu la cabinetul tehnic 
nou sistem de deplasare a 
stalatiei de tericoane de la 
pul de golire a sterilului 
conul de depozitare.

Lan- 
Ghe-

un 
in
ta
pe

a producti- 
extinderea 

procedeelor 
extracție a

Căile de creștere 
vității muncii prin 
tehnicii avansate, a 
noi în procesul de 
cărbunelui sînt arătate mineri
lor și maiștrilor prin interme
diul conferințelor ținute la sta
ția de radioficare din comună. 
Așa de pildă s-a tinut în ulti
mul timp o conferință trimisă de 
C.C.V.J. care avea ca temă cri
teriul de alegere a dimensiuni
lor cele mai optime Ia abatajele 
cameră din Valea Jiului care să 
permită creșterea productivității 
la exploatarea straielor.
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In zilele trecute 
grofi Iosif. Albert 
orghe, Hegyi Zoltan, au 
modificat acționarea unei 
pompe principale 
tînd-o la un 
mare putere 
noi în tară.

Tot la fel 
condusă de Albert Ghe
orghe a asigurat întreți
nerea în perfectă stare 
de funcționare a unei 
stații principale de pom
pare utilată cu pompe 
moderne Ga el an mun- 
eit și mecanicii de pom-

adap- 
motor de 
fabricat la

și echipa

pe ji de compresoare 
Guia Tiberiu, Nagy Dio- 
nisie, Pavel Alexandru, 
Wilk Ernest. Tudor an 
Gheorghe, Nagy _Rudolf, 
Andrei 
Mihai. 
Rentean

Buna 
tilajelor

Vasile, Borbely 
Opreau Viorel. 
Mihai și alții, 

funcționare a u 
de la sectorul 

9 — general, care se da- 
torește întreținerii și de
servirii conștiincioase a 
acestora, asigură condi
țiile cerute ca minerii să 
poată duce lupta pentru 
mat mult cărbune cocsi- 
ficabil și pentru reduce
rea prețului de cost al 
cărbunelui.

[II MUR II8EMBII
La exploatarea minieră Lu

peni sectorul IV A se numără 
printre sectoarele, care âu lichi
dat cu rămînerea în urmă dînd 
234 tone de cărbune peste plan. 
Organizația de bază P.M.R. (se
cretar tov. Ana Ferdinand) a 
dat un sprijin de seamă brigă
zilor de mineri analizînd activi
tatea în producție a membrilor 
si candidaților de partid și tra-’ 
sîndu-le sarcini concrete care au 
dus la sporirea randamentelor 
și la îmbunătățirea calității căr
bunelui. Un ajutor prețios au 
primit brigăzile de la inginerii 
si tehnicienii sectorului în frun
te cu inginerul Caramete Vasile 
care deși tînăr, este un inginer 
priceput.

Printre brigăzile de mineri cu 
care se poate mîndri colectivul 
sectorului IV A sînt cele condu
se de Diana Chițu, Bereczi Mi
hai, Novac Ștefan și alte brigăzi 
formate din tineri care au în
drăgit meseria de miner și care 
sînt hotărîți ca în cinstea ani
versării eliberării patriei noastre 
să dea cărbune bun și la un preț 
de cost cît mai scăzut.

GH. COJOCARU 
corespondent

VIAȚA DE PARTIE)

Pentru extinderea dreptului de control 
ol organizațiilor de baza din întreprinderile 

orașului Lupéid
Partidul Muncitoresc Romîn nu 

numai că i acordat organizațiilor 
de bază din întreprinderi, sectoa
re și secjii dreptul să-și exercite 
controlul asupra conducerii admi
nistrative, ci și cere organizațiilor 
de bază să se folosească din plin 
de acest drept statutar, cu scopul 
de a înlătura lipsurile constatate 
în activitatea întreprinderii, cere 
organizațiilor de bază să-și ridice 
în permanență nivelul de exerci
tare a dreptului de control în așa 
fel îneît el să dea cele mai bune 
rezultate

Directorii întreprinderilor, șefii 
sectoarelor sînt obligați să rapor
teze cu regularitate organizațiilor 
de partid asupra activității lor, să 
dea periodic socoteală asupra mer
sului întreprinderii, asupra felului 
cum se îndeplinesc indicii de plan. 
Organizațiile de partid au drep
tul să ceară directorului să-și 
schimbe metoda de lucru atunci 
cînd se constată că aceasta nu 
este cea mai nimerită.

Acest drept de control nu numat 
Că nu știrbește cu nimic condu-

cerea unică a unității ori presti
giul unor conducători — așa cum 
încă mai cred unii — ci dimpo
trivă o întărește. Sprijinindu-se 
pe organizațiile de partid, supu- 
nîndu-și întreaga activitate con
trolului acestora, conducătorii în
treprinderilor primesc un substan
tial ajutor în îndeplinirea sarci
nilor lor. Numai în astfel de con
diții se poate vorbi de o condu
cere înțeleaptă, chibzuită a unei 
întreprinderi sau a unui sector. 
Bizuindu-se pe sprijinul puternic 
al maselor conduse de partid, con
ducătorii reușesc să îndeplinească 
Ia timp, și cu cinste sarcinile ce 
le revin.

Se întîinplă unori ca din o in
suficientă cunoaștere a drepturilor 
ce sînt acordate organizațiilor de 
bază din întreprinderi dintr-o in
suficientă expeiiență în muncă sau 
dintr-o greșită înțelegere, unii 
conducători să nu acorde impor
tanța cuvenită acestui lucru ori să 
se sustragă pur și simplu de la 
controlul organizațiilor de bază.

Comitetul orășenesc de partid

din Lupeni (secretar tov. Școlnic 
Anton) s-a orientat bine cînd a 
convocat la comitetul de partid pe 
toți directorii de întreprinderi, con
tabilii șefi, șefii de sectoare mi
niere, precum și pe secretarii or
ganizațiilor de bază din raza de 
activitate a comitetului orășenesc 
pentru a lămuri unele probleme 
în legătură cu dreptul de control 
al organizațiilor de bază. Ședința 
s-a dovedit a fi foarte utilă. Refe
ratul prezentat despre dreptul de 
control al organizațiilor de bază 

"a fost nu numai un material plin 
de învățăminte, ci și bine documen
tat, în care s-au citat mai multe 
cazuri în care anumiți conducători 
au subapreciat controlul de par
tid asupra activității lor. Astfel, 
inginerului Dula Ovidiu, șeful 
sectorului IV B de la mina Lu
peni, i s-a cerut de către organi
zația de bază din sector să pre
zinte un referat privind activita
tea tehnicienilor și inginerilor din 
sector, telul cum aceștia s-au pre
ocupat de sporirea randamentelor 
în abataje, de ajutorarea brigăzi

lor de mineri pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Subapreciind 
importanța adunării generale a 
comuniștilor din sector, acest șef 
de sector și-a trimis la adunare 
locțiitorul. Complect nepregătit, 
locțiitorul șefului de sector nici 
măcar nu a avut raportul scris și 
a expus verbal ceea ce a știut. 
Gomunrștii nu pot fi niciodată de 
acord cu asemenea atitudini. Pen
tru că adunarea lor generală nu 
și-a atins scopul în luna urmă
toare inginerul Dula Ovidiu a 
fost din nou convocat pentru a 
prezenta raportul, dar și de data 
aceasta șeful sectorului IV B a 
găsit „motive“ pentru a lipsi.

Nepregătit în fața adunări ge
nerale s-a prezentat și inginerul 
candidat de partid Petrescu Ma
rin, șeful sectorului VIII de la 
mina Lupeni. Raportul pe care 
trebuia să-l prezinte a constat din 
cîteva notițe. Este bine știut că 
felul defectuos în care a fost con
dus acest sector în iarna trecută 
a pricinuit greutăți în activitatea 
întregului colectiv al minei. In 
momentul cînd organizația de ba
ză a căutat să ajute conducerea 
sectorului la îndreptarea unor gre
șeli și gieutăți ce s-au ivit, ingi
nerul Petrescu Marin a dat dova
dă de o neadmisă subapreciere a 
ajutorului organizației de bază.

Atitudini asemănătoare au avut 
fată de dreptul de control al or
ganizației de bază și tovarășii Do

robanfu Ioan. geolog la I. E. Lu
peni, Ghizela Ștefan, contabil la 
I. E. Lupeni și Diaconescu Cons
tantin contabil la Filatura Lu
peni.

Ședința organizată de comitetul 
orășenesc de partid din Lupeni a 
servit o lecție acestor tovarăși. 
Mulfi dintre acei tovarăși care 
s-au înscris la cuvînt au vorbit 
despre ajutorul. acordat de orga
nizațiile de bază conducătorilor de 
întreprinderi și sectoare la înfrîn- 
gerea greutăților din muncă. To
varășii Gerlrert Francisc, Utto 
Ludovic, Sipoș Ludovic, Dotiu 
Avram, inginerii Opriș Dumitru, 
Davidescu Gheorghe precum șl 
alții au exemplificat cu fapte con
crete din activitatea lor de zi cu 
zi cazuri cînd organizațiile de ba
ză, exercitîndu-și dreptul lor de 
control asupra conducerii adminis
trative, au acordat la timp con
ducătorilor ’de întreprinderi și sec
toare ajutorul necesar, smulgînd 
astfel răul din rădăcină.

Se poate spune că ședința ținu
tă la Comitetul orășenesc de par
tid din Lupeni cu conducătorii de 
întreprinderi, cu șefii sectoarelor 
miniere și cu secretarii organiza
țiilor de bază și-a atins scopul. 
Ea a fost folositoare pentru îmbu
nătățirea continuă a activității e- 
conomice și politice din întreprin
derile orașului Lupeni.

C. MORARU
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Un vibrant apel al rudelor celor 
implicați în procesul de la Atena

ATENA (Agerpres). — La 17 
iulie presa greacă a publicat 
scrisoarea rudelor lui Manolis 
Glezos și celorlalți acuzați a- 
dresaiă guvernelor și pariamen- 
1elor țărilor membre ale 
Comitetului internațional 
apărarea lui Manolis 
Consiliului Mondial al 
Federației internaționale 
apărarea drepturilor omului și 
altor organizații democratice.

In scrisoare se spune: Pro
fund îngrijorați și îndurerați de 
soarta care așteaptă pe cei ce 
ne sînt dragi, ne adresăm dv. 
cerîndiu-vă să ne ajutați în lupta 
pentru salvarea soților si * 
lor noștri.

Pentru toți oamenii de 
credință următorul adevăr 
limpede: în țara noastră, 
zece ani de la terminarea răz
boiului civil, pe insulele pustii 
există lagăre de concentrare, 
unde oamenii sînt trimiși pen
tru toată viața fără judecată, 

în baza 
vreunei

O.N.U., 
pentru 

Glezos, 
Păcii, 

pentru

frați-
bună- 

este 
după

fără martori, numai 
unei hotărîri secrete a 
comisii administrative, care de
clară că acești oameni consti
tuie un pericol pentru securita
tea publică. In închisori putre
zesc aproape 2.400 de deținuți 
politici condamnați pentru fap
tul că au încălcat legi care nu 
mai sînt în vigoare.

Din desfășurarea 
Tribunalului militar, în 
zi devine tot mai evident că 
vorba de un proces care-și 
pune nimicirea adversarilor 
litici ai guvernului, că este 
ba de o încercare de a intimida

lucrărilor 
fiecare 

este 
pro- 
po- 

vor-

poporul grec iubitor de pace 
pentru a se obține crearea ba
zelor pentru rachete.

Vă spunem aceasta, noi, ma
mele din Grecia, care sîntem 
mereu îngrijorate de soarta co
piilor noștri, noi, soțiile lipsite 
de fericirea unei vieți liniștite 
în mijlocul familiei, care sîntem 
profund convinse că cel ce ne 
sínt apropiați sînt nevinovați.

Vă cerem să ne ajutați cît mai 
repede, cît mai hotărît.

Sîntem încredințate că vocea 
puternică de protest care răsu
nă tot mai hotărît în toate ță
rile lumii, va contribui la înlă
turarea pericolului de moarte 
care planează asupra celor ce 
ne sînt dragi.

In numele adevărului și jus
tiției, pentru care și-au dat via
ta mii de oameni, nu lăsați ca 
gloanțele să oprească inimile 
celor ce ne sînt dragi. Aceste 
gloanțe sînt îndreptate spre ini
ma Greciei însăși.

Cereți eliberarea 
a tuturor celorlalți 
tați-ne să scăpăm 
și teamă, ajutați-ne să 
gem legile fasciste și 
de concentrare, ca pacea și bu
curia să domnească din nou în 
căminele noastre, și mii de fa
milii din Grecia vă vor fi recu
noscătoare pentru ajutorul dv., 
care va fi de asemenea o contri
buție la cauza păcii generale.

Scrisoarea a fost semnată de 
Tassia Glezos, 
V. Karkaiani, 
Singelariu, M.

, Singelariu, G. 
Vutsas.

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

A. A. Gromîko decorat 
cu Ordinul Lenin

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

Printr-un decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani, Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a fost decorat cu Or
dinul Lenin pentru marile sale 
merite față de statul sovietic.

----- O-----

romînă con- 
tovarășul Alexandru 

vicepreședinte al 
de Miniștri al R. P. 
avut vineri o serie

lui Glezos și 
acuzați. Aju- 
de neliniște 

distru- 
lagărele

Lula Trlkalinu, 
F. Zorvala, 

Singelariu, 
Trikalinu,

L.
E.
T.

Plenara Consiliului Central
al Sindicatelor din U. R. S. S

Vizita delegației 
economice romîne 

în Anglia
LONDRA (Agerpres). — De

legația economică 
dusă de 
Bîrlădeanu, 
Consiliului 
Romîne, a
de întrevederi cu reprezentanți 
ai Federației industriașilor bri
tanici. După convorbiri, Federa
ția a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților romîni.

Agenția Reuter informează că 
la 20 iulie, tovarășul Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, președin
tele Comitetului pentru energia 
nucleară, va lua cunoștință de 
realizările Centrului pentru cer
cetări atomice de la Harwell. 
Ceilalți membri ai delegației 
vor pleca la Harrogate, în York
shire, unde vor vizita fabrica de 
terilen a societății Imperial Che
mical Industries.

Luni seara va avea loc la 
Lancaster Hause o recepție ofe
rită în cinstea delegației de Mi
nisterul Comerțului al Angliei.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite : La 16 iulie în Sala 
Coloanelor din Casa sindicate
lor din Moscova s-a deschis cea 
de-a 11-a 
Central 
U.R.S.S. 
problema 
din iunie 
trai al P.C.U.S. și a sarcinilor 
sindicatelor în domeniul desfă
șurării întrecerii socialiste, pen
tru îndeplinirea înainte de ter-

men a planului septenal, pen
tru un progres tehnic în toate 
domeniile economiei naționale, 
pentru sporirea continuă a pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului de 
cost al producției.

Va fi examinată de asemenea 
problema activității educative și 
culturale a sindicatelor.

Viktor Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S., a prezentat 
un raport la prima problemă.

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

Greva celor 500*000 de siderurgiști 
americani

WASHINGTON (Agerpres). — 
După cum relatează agenția U- 
nited Preșs Internațional greva 
celor 500.000 de muncitori din 
industria siderurgică din Statele 
Unite continuă.

Această grevă, subliniază a- 
genția Reuter, a intrat în cea 
de-a treia zi fără ca problemele 
să fie rezolvate. Ea a paralizat 
industria de oțel din Statele U- 
nite. Efectele acestei greve, re
levă agenția, se extind cu re
peziciune și asupra celorlalte 
sectoare legate de producția de 
oțel.

Uniunea Sindicatelor america
ne (A.F.L.—C.I.O.) a declarat 
că sprijină greva muncitorilor 
siderurgiști.

In urma grevei celor 500.000 
de siderurgiști producția de o- 
tel a scăzut considerabil afec- 
tînd industria constructoare de 
vapoare, indiustria constructoare 
de mașini și industria minieră.

La Detroit. marele centru al 
industriei constructoare de au
tomobile, conducerea uzinelor a 
declarat că în cazul că greva 
muncitorilor din industria side
rurgică va continua, ■ nu se va 
Diitea trece la fabricarea noilor 
tipuri de mașini model 1960.

Acțiunile muncitorești din Sta
tele Unite pentru condiții econo
mice mai bune se intensifică. 
Astfel, la 16 iulie muncitorii din 
industria de aluminiu au cerut 
mărirea salariilor și încheierea 
de noi contracte de muncă.

Plenară a Consiliului 
al Sindicatelor din 
Consiliul va examina 
rezultatelor Plenarei 
a Comitetului Cen-

continuă
Agenția Reuter relevă faptul 

că numărul șomerilor din S.U.A. 
continuă să crească. In sectorul 
transportului feroviar, în indus
tria automobilelor, în industria 
minieră, în industria construc
toare 
diați 
25.000 de muncitori și se așteap
tă ca r‘ ~ ’ •• •

de vapoare au fost conce- 
pînă în prezent peste

pînă la sfîrșitul lunii îu-tă
lie să mai fie concediați alti pes
te 50.000 de muncitori.

—O

R. P. Chineză trebuie 
să-și ocupe locul 

la O. N. U,
NEW YORK (Agerpres). —• 

Reprezentantul permanent al 
Indiei pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite a predat secreta
rului 
soare 
dinea 
siuni

general al O.N.U. o seri- 
în care propune ca pe or- 
de zi a celei de-a 14-a se- 
a Adunării Generale să se 

includă „Problema reprezentării 
Chinei în O.N.U.“. „Problema 
reprezentării Chinei în O.N.U., 
se spune în scrisoare, trebuie să 
fie examinată nu i 
punctul de vedere al 
legale ale poporului 
ale guvernului său, 
punctul de vedere al 
Organizației înseși.
îndoială că numai guvernul popu
lar al Chinei este în stare să în
deplinească hotărîrile și reco
mandările O.N.U. care se referă 
concret la chinezi sau care sînt 
adresate tuturor statelor mem
bre“.

numai din 
drepturilor 

chinez și 
ci și din 

I eficacității 
Nu încape

Mecanizarea muncii 
în mine

Anul viitor vor fi folosite pe 
scară largă agregate mecanice 
de încărcare a cărbunilor din a- 
bataje. Conform prevederilor în 
ultimii ani ai planului de 7 ani 
50 la sută din extracția totală 
de cărbune a Poloniei, adică cir
ca 50 milioane de tone, va fi în
cărcată in mod mecanizat; in 
același timp se aplică pe scară 
largă extracția cărbunelui prin 
metoda hidraulică.

len — 1.000 tone anual. In 1965 
volumul produselor de stelon va 
crește cu 281 la sută fată de 
1958. In aceiași perioadă produc
ția globală a întreprinderilor de 
tricotaje va crește cu circa 88 la 
sută, iar cea a fabricilor de cio
rapi cu 30 ia sută.

Egiptul polonez“

★

Doi ingineri polonezi 
institutul central minier 
Katowice au inventat un nou tip 
de lampă electrică fluorizanta, 
alimentată inductiv de un sin
gur fir electric. Folosirea aces
tor lămpi ușurează foarte mult 
munca. Lampa se aprinde atunci 
tind este afîrnată de un fir și 
se stinge cînd este desprinsă 
de el.

de la 
din

o

Autovehicule pentru 
comerful alimentar
In R. P. Polonă se acordă

deosebită atenție dezvoltării par
cului mijloacelor de transport 
destinate deservirii comerțului in
terior. In prezent comerțul de 
stat dispune de un număr de 
15.000 autovehicule care împreună 
cu alte mijloace de transport asi
gură transportul unui volum de 
peste 20.000.000 tone de mărfuri 
anual. In următorii 7 ani parcul 
mijloacelor de transport va fi mo
dernizat considerabil. In această 
perioadă comerțul va achiziționa 
30.000 de noi autovehicule izoter- 
mice cu o capacitate de 500 kg. 
fiecare pentru transportul fructe
lor congelate, a produselor lacta
te, etc.; vagoane frigorifere pen
tru transportul cărnii și al pre
paratelor de carne; autovehicule 
speciale pentru transportul televi
zoarelor, aparatelor de radio etc.

începînd din anul viitor între
prinderile comerciale vor dispune 
de bufete ambulante. înzestrate 
cu bucătării pentru prepararea 
gustărilor calde și reci. In pre
zent se construiește prototipul u- 
nui autovehicul pentru deservirea 
centrelor de odihnă mai izolate. 
Acesta va fi amenajat ca un ma
gazin pentru desfacerea de arti
cole cosmetice și alimentare In 
autovehicul va funcționa și un ca
binet cosmetic.

»»
Regiunea fertilă Zulawy din 

delta Vistulei este supranumită 
pentru recoltele sale bogate „Egip
tul polonez“. Pe aceste pămînturi 
mîloase griul, orzul și răpită, sfe
cla de zahăr și sfecla furajeră, 
trifoiul și iarba de pășune cresc 
mai bine decît în orice altă regiu
ne a Poloniei. In decursul anilor 
omul a valorificat aceste terenuri 
prin construcții hidraulice, o vas
tă rețea de canale, zeci de km. 
de diguri și rambleuri, fără de 
care ținutul ar fi rămas o imensă 
mlaștină. In primăvara anului 
1945 acest minunat teren agricol 
de peste 200 km.p. a fost complet 
devastat de ti tipele hitleriste în re
tragere. In cursul următorilor 6 
ani terenurile de la Zulawy vor 
suferi mari transformări — 37 la 
sută din suprafață va fi ocupată 
de cooperativele agricole de pro
ducție și de gospodăriile agricole 
de stat, iar restul — de gospo
dăriile țărănești.^Peste 50 la sută 
dm aceste exploatări se vor spe
cializa în cultura cerealelor și 
creșterea animalelor. în perioada 
1959—1965 se vor aloca 111 mi
lioane de zlot' pentru noi canale 
de irigație și drenare, constru’ ■'a 
de noi așezări, dezvoltarea rt i 
rutiere și feroviare, precum și pen
tru electrifipaiea tuturor gospodă
riilor. Se vor construi centre ale 
industriei agricole și alimentare, 
se va dezvolta artizanatul, centre
le comerciale și culturale, vor fi 
amenajate lacuri cu pește, se vor 
planta sute de mii de arbori etc.

Crește volumul 
producției de fibre 

sintetice
Planul cincinal al R.P. Polone 

prevede modernizarea întreprinde
rilor industriale de tricotaje. Noi
le mașini și instalații vor permite 
producerea unui bogat sortiment 
de tricotaje de diferite grosimi» 
pentru satisfacerea nevoilor popu
lației. In perioada 1961 —1965 
modernizarea instalațiilor va per
mite să se obțină o creștere anua
lă a producției de circa 3.900 to
ne, la un singur schimb. In ceea 
ce privește materia primă se vor 
întrebuința din ce în ce mai mult 
fibrele sintetice stelon, terilen și 
helanco. In anul 1965 volumul 
producției de fibre helanco va a- 
tinge 500 tone, iar de fibre teri-
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NOTE EXTERNE

ROCK-AND-ROLL ÎN BISERICĂ
Intr-o duminică însorită de 

iulie, cetățenii din Soho (Lon
dra) au fost martorii oculari ai 
unei întîmplări foarte... origi
nale.

In biserica sf. Barbara din 
localitate, prea-cuviosui reve
rend Geoffrey Beaumont îngri
jorat că dreptcredincioșii săi 
nu prea mai onorează cu pre
zența, s-a gîndit la o „inova
ție“ care a stîmit invidie chiar 
și in patria Roclc-and-roliului... 
In fața citorva asistenți un a- 
nume Garry Mii îs și prea cu
cernica sa chitară au oferit un 
spectacol cu totul descătușat de 
canoanele bisericești. Instalat 
în fața altarului prea smeritul

Garry a început să scoată niște 
sunete de mai mare dragul, în- 
cît ori cît aii fi fost „cu frica 
lui dumnezeu“ tot nu te puteai 
abține. Așa că prea cuviosul 
reverend și-a ridicat fusta și a 
început un dans îndrăcit. Și a 
jucat prea-sfîntui pînă cînd a 
căzut frînt de oboseală la pi
cioarele altarului murmurind un 
tainic „amin".

Urmînd exemplul reprezen
tantului domnului pe pămint, 
dreptcredincioșii am început să 
țopăie și ei, incit în scurt timp 
biserica a fost înconjurată din 
toate părțile de admiratori... 
Tlrziu tind „reprezentația" s-a 
sfîrșit, biserica sfintei Barbara

arăta ca o circiumă de perife
rie: scaune rupte, sfinți muti
lați, iconostase sparte... Vestea 
a zburat ca fulgerul și in scurt 
timp biserica! inventivului' reve
rend a fost asaltată.

Reverendul a declarat ziariș
tilor și posturilor de televiziu
ne că introducerea Rock- an d- 
roll-ului în biserică a atras un 
mare număr de „credincioși". 
Soluția trebuie să recunoaștem 
este ingenioasă și in mod sigur 
că in momentul cînd in locul 
apei sfințite se va introduce 
„coca-cola“ sau „wiski“ biseri
ca are să devină neîncăpă
toare.

GH. CREȚU
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PROBRAM DE RADIO
20 iulie

PROGRAMUL I. 7.15 Jocuri 
populare romînești. 8,00 Concert 
de dimineață, 8,30 Figuri de 
compozitori din școlile naționale,
9.30 Muzică populară romî- 
nească, 10,00 Fragmente din 
opera „Ldomeneo“ de Mozart’. 
11,03 Muzică de estradă, 11,30 
Vorbește Moscova 1 12,00 Tineri 
soliști laureați ai concursurilor 
internaționale, 13,05 Cîntece 
chinate celui de-al Vll-lea F .i- 
val Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena, 13,20 
Interpreți sovietici de muzică u- 
șoară, 14,00 Din muzica popoa
relor, 15,10 Concert de estradă, 
16,00 Baladă despre Gheorghe 
Doi a de Constantin Palade, — 
montaj muzical-literar, 16,30 
Cîntece și jocuri populare romî
nești, 17,45 Muzică ușoară din 
țări prietene, 18,10 „Succese ale 
muzicii romînești în cei 15 ani 
de la eliberare“: Muzică simfo
nică și de film. Prezintă muzi
cologul Vasile Tomescu, 19,20 
Din comoara folclorului nostru, 
20,00 Teatru la microfon: „Ul
tima etapă“ de Erich Maria Re- 
marque, 21.40 Cîntece, 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Cîntece, 14,30 Caleidoscop mu
zical, 15,00 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,30 
Șimfonietta de Ion Dumitrescu,
16.30 La cererea tinerilor ascul
tători : „Legenda lui Aberfoyle" 
de Jules Verne, 17,00 Soliști de 
muzică populară romînească ca
re au concertat peste hotare, 
17,35 Interpreți romîni de muzi
că vocală, 18,05 Cîntece, 18,30 
Melodii populare romînești exe
cutate la diferite instrumente. 
19,00 Din cele mai cunoscute o- 
perete, 19,30 Cîntece ale țărăni
mii noastre muncitoare.

CINFMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ivan Brovkin se însoară; 
MUNCITORESC: Pescarii din 
Arai; AL. SAHIA: Cerul infer
nului; LONEA: Fata mexicană; 
PETRILA: Generația învingă
toare; LUPENI : D-ale carnava
lului; URICANI: Povestiri des
pre Lenin.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petrpșani, Str. GH. Gheorghin-Dej nr. 56. ITeL; interurban 822. Tiparul: „6 August" — Poligrafie


