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Recenta hotărîre a partidului 
cu privire la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii con
stituie un puternic element mo
bilizator pentru minerii din toa
te exploatările Văii Jiului. Gra- 
ficele de producție urcă zilnic 
mereu mai sus, înfățișînd prin 
sute de tone de cărbune date 
peste plan hotărîrea minerilor 
de a sprijini eforturile făcute de 
partid și guvern.

Toate exploatările 
și-au depășit sarcinile 

Silnice

Peste tot în abatajele și gale
riile minelor, munca se desfă
șoară cu intensitate crescîndă. 
Dezbaterea documentelor recen
tei plenare a partidului este ur
mată de angajamente noi, mobi
lizatoare. Conduși de comuniști, 
minerii au și trecut cu însufleți
re la îndeplinirea acestora. Pe 
întregul bazin, după apariția 
hotărîrii s-au extras în plus de 
sarcinile zilnice de plan aproape 
5300 tone de cărbune cocsifica
bil și energetic. In această pe
rioadă la toate exploatările pla
nul a fost considerabil depășit. 
Bunăoară, la mina Vulcan în ul
timele 6 zile lucrătoare s-âu ex
tras în plus de plan 1154 tone de tal 3/2 stratul 5. 
cărbune cocsificabil și energetic, 
la Lupeni — 802 tone de căr
bune, iar la Lonea și Petrila
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Scrisori de
Cînd a rămas văduvă, Serena 

Rusu abia trecuse pragul celor 
30 de ani, iar cel de-al cincilea 
copil încă nu mergea în picioare 
Cu greu și-a ogoit durerea ce-o 
apăsa după pierderea soțului gîn- 
dindu-se că rămăsese să crească 
singură cinci copii, toți minori.. 
Dar Serena nu era singură. Co
mitetul de partid și sindical al mi
nei s-au îngrijit ca ea să primeas
că un serviciu, care-i permitea să 
vadă destul de des și de copii 
Apoi, cei trei preșcolari ai ei au 
fost primtți ta căminul ae zi. Pentru 
Serena căminul de zi era o bucu
rie pe care nu, și-o putea ascunde 
ori de cîte ori isi ducea sau își 
lua acasă fiii de la cămin un
de aceștia se bucurau din plin de 

' îngrijire, hrană și odihnă
Intr-o seară tirzie de iarnă pe 

cînd Serena împletea ciorapi de 
lină pentru Iliuță veghind somnul 
celor cinci copiii, tresări. Din di
fuzorul acoperit cu o broderie 
albă auzi o veste ce-i umplu su
fletul de bucurie. Era o hotărtre 
a partidului care printre multe 
altele anunța că se acordă copii
lor o alocație lunară de 100 lei. 
Serena nu-și mai găsi stavilă bu
curiei. In casa ei va intra 
de acum încă 500 lei. A 
doua zi se interesă unde va putea 
trimite mulțumirile ei pentru bu
curia ce i a adus vestea de la di
fuzor. In oceași zi, în poșta ce 
pleca din Aninoasa se afla și o 
scrisoare cu adresa ■ Comitetul 
Central al P.M.R. București — 
iar destinata- era Serena Rusu 
— muncitoare la mina Aninoasa.

De atunci interiorul casei vădu
vei Rusu s-a complectat cu multe 
lucruri ¡oloscoa e, iar pe copii 
îi poți vedea în hăinuțe noi. cu
rate și îngrijite. Cu fiecare lucru- 
șor cumpărat ochii Serenei lucesc 
de bucurie

In urmă cu patru zile am în- 
tîlnii-o la poarta de intrare a ex
ploatării. Cina m-a zărit a aler
gat spre mine șt fără a-mi spune 

sarcinile zilnice au fost depășite 
cu 520 tone și, respectiv, cu 723 
tone de cărbune.

Sectoarele de 
sínt în fruntea

tineret 
întrecerii

Hotărîrea a fost 
entuziasm atît de minerii 
nici cît și de cei tineri, 
nînd elanul tineresc și cu 
ta generală dte a 
tate tot mai bune, 
care lucrează în 
tineret se află în 
r°ri'. In perioada

primită cu 
vîrst- 
Imbi- 

dorin- 
rezul- 

mineri
obține 
tinerii 
sectoarele de 

fruntea între
ce s-a scurs 

de la apariția documentelor ple
narei C.C. al P.M.R., din abata
jele tineretului au fost extrase 
în plus de plan în jurul a 3000 
tone de cărbune cocsificabil pre
cum și însemnate cantități de 
cărbune energetic. In fruntea 
tuturor se situează harnicii mi
neri de la sectorul II Lupeni ca
re și-au depășit sarcinile de plan 
pe ultimele 6 zile lucrătoare cu 
peste 1700 tone de cărbune coc
sificabil. La acest succes rernar- 
cn>'il au contribuit brigăzile $on- 
taliștilor Nagy Andfei, Popa 
Ioan precum și minerii brigăzii 
care muncește în abatajul fron-

Și-au depășit de asemenea 
sarcinile în perioada amintită cu 
445—636 tone de cărbune și mi-

mulțumire
un cuvint îmi sărută obrajii. O 
privii mirată șt abia după ce pri
virile ni s-au întîlnit atunci am 
înțeles bucuria ce-o stăpțnea, și 
fără să mat aștept am întrebat-a

— Ai ascultat aseară, la radio?
— Nu aseară, că am fest la 

șut — am ascultat azi dimineață. 
Sînt fericită cum dumneata nu-ți 
poți închipui. Ți-aș spune dar nu 
găsesc cuvinte potrivite. Dar așa 
cum știu, mulțumirea mea tot o 
vor afla tovarășii de la Comitetul 
Central.

In aceeași seară cu poșta din 
Aninoasa pleca spre București o 
nouă scrisoare de mulțumire sem
nată de Rusu Serena.

CAPITALA
PATRIEI

LICIU LUCIA

1. Bulevardul 
Nicolae Bălcescu 
în ultimii ani a 
devenit cu ade
vărat unul din 
cele mai frumoa
se locuri ale Ca
pitalei.

2. Vedere par-, 
țială a Fabricii 
de confecții Gh. 
Gheorghiu-Dej.

3. Piața Uni
versității, vedere 
parțială.

nerii din sectoarele 1-1 Petrila, II 
Aninoasa, I Vulcan, I B Lupeni. 
Rezultatele acestea se datoresc mă
surilor concrete luate de condu
cerile sectoarelor în scopul asi
gurării condițiilor optime de 
mtmcă în abataje.

Cu cîtva timp în urmă comu
niștii de la mina Aninoasa au 
dezbătut larg căile prin care 
trebuie să se acționeze la mina 
lor în privința îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. Se știe că mi
na Aninoasa a suferit pierderi 
serioase prin nerespectarea cali
tății cărbunelui. La sectorul 1 al 
minei ca și în celelalte sectoare 
unde s-au format brigăzi de ca
litate. rezultatele s-au dovedit 
dintre cele mai bune. Acum, du
pă apariția hotărîrii partidului, 
munca pentru obținerea unuf 
cărbune de calitate se îmbină 
strîns cu obținerea unei produc
ții mereu sporite. Rezultatele se 
vȘ'1 n-, exemplu la sectorul I 
s-au dat în Ultimele 6 zile lucră
toare aproape 700 tone de căr
bune în plus de sarcinile zilnice 
fără ca pierderile pentru șist să 
fie mari. Cărbune mult și de 
bună calitate dau minerii din 
brigăzile lui Cristea Aurel, Dun- 
ca Petru, Mujnai Nicolae. Cor- 

-. , codlel Constantin, care au sporit 
“ considerabil și productivitatea 

muncii. In privința calității căr
bunelui se obțin rezultate îmbu
curătoare și la sectoarele III si 
IV ale minei.

G. D.

Citiți în pag. IV-a
A- 
la

miniștrilor 
Externe de

co-declarației

• Conferința 
facerilor 
Geneva.

• Semnarea
mune sovieto-polone în le
gătură cu vizita în R. P. 
Polonă a 
partid și 
a Uniunii

• Delegația 
vernamentală a 
a plecat spre patrie.

• Vizita delegației economice 
romîne în Anglia.

delegației de 
guvernamentală 
Sovietice.

de partid si gu- 
•’ i U.R.S.S.

Muncitorii de la U.R.U.M.P. luptă pentru cai să cinstească ziua 
de 23 August cu rezultate sporite în muncă. Printre aceștia se află 
și tinerii strungari Costea Marin, Bolog Eugen și Bălan Petru care 
își depășesc zilnic norma cu 2S—35 >a sută.

IN CLIȘEU: Cel trei strungari măsoară o rolă executată 
pentru grătarul rotativ al unui cazan.

PE UNPE IZVORĂȘTE 
ENTUZIASMUL

)?

Cu toate că erau în schimburi 
diferite maiștrii mineri princi
pali de la mina Lupeni Suba 
lexandru, Prohaszka Eugen 
Drîmboreanu Pavel, se aflau 
biroul sectorului II înainte 
duda să fi sunat de ora 6. 
sfătuiau de zor. Cartea cu pro
ducția sectorului trecea din mî- 
nă în mînă. După ce o frunză
riră binișor, unul dintre ei o 

oiroul inginerului lă- 
sînd-o deschisă, 
la pagina unde 
era trecută pro
ducția din ziua 
de 16 iulie. Pînă 
la acea dată sec-

. torul avea o depășire de aproa
pe 900 tone de cărbune. Totuși 
cei trei tehnicieni păreau nemul
țumiți de ceva.

— Nu stăm rău, fraților l Dar 
socot că numai atit e prea pu
țin pe luna asta ca recunoștință 
pentru ceea ce a făcut partidul 
pentru noi — spunea bătrînul 
tehnician Prohaszka Eugen.

— Asta așa este. Posibilitățile 
sectorului nu se limitează 
mai la atît — încuviințară 
lalți doi tehnicieni.

— No. atunci să vedem 
de făcut ca să sporească și 
mult producția și economiile 
torului.

Erau într-atît de preocupați cu 
găsirea de noi soluții pentru 
descoperirea și valorificarea re
zervelor aducătoare de succese 
în activitatea economică a sec
torului lor în producție încît n-au 
observat că în birou își făcuse 
apariția șeful de sector. Văzîn- 
du-i în mare fierbere tînărul in
giner Opriș Dumitru îi luă în 
primire de cum intră în birou:

— Ce naiba puneți la cale așa 
de dimineață ?

Apoi se adresă îngrijorat teh
nicianului care ieșise din schim
bul III.

— S-a întîmplat ceva în mină 
azi noapte ?

A- 
și 
în 
ca 
Se

nu- 
cei-

ce-i 
mai 
sec-

vă frâmîntați

comunicat ? 
despre hotărî- 
al P.M.R. din

— Nu, tovarășe inginer. Stau 
bine toate frontalele. Avem ieșite 
la recepție cîteva zeci de tancuri 
peste preliminar I

— Atunci ce 
așa ?

— Ati auzit de
— Comunicatul 

rea plenarei C.C. 
13—14 iulie?

— Da. Eu 
cînd am ieșit 

să

acum dimineață 
din mină am aflat 

vestea asta des
pre îmbunătățirea 
salariilor și a 

pensiilor și redu
cerea de prețuri. 
Noi tocmai dis- 

i găsim o cale pecutam cum 
care să-i mulțumim partidului 
pentru grija ce ne o poartă.

— Ahaa ! Asta >vă frămîntă ? 
Foarte bine! Chiar mîine orga
nizăm adlunări la sector pe 
schimburi. Chiar acum cîteva 
minute m-am întîlnit în fața ga
leriilor cu tov. Nagy Andrei, se
cretarul organizației de bază 
care intra în șut. Mi-a spus des
pre prelucrarea documentelor 
plenarej. Angajamente și propu
neri de sprijinire în sector a mă
surilor partidului și guvernului, 
să nu aveți

...Vineri, 
înscriși la 
organizate 
prins tot atîtea nume cît de nu
meroși au fost minerii, tehnicie
nii și inginerii. Cît o să cîștige 
minerii ? Dar artificierii și ștai- 
gării ? Este adevărat că obăriî 
vor avea salariul de 2.200 lei ?

grijă o să fie...
17 iulie. Lista celor 
discuții la adunările 
pe schimburi a* cu-

( Continuare in pag. 3-a)

O echipă harnică
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Pentru a asigura în viitor 
condiții optime unei continue 
dezvoltări a extracției de căr
bune. la Lupeni se execută în
semnate lucrări industriale. Prin
tre acestea este și construcția 
noului funicular 4—5 a cărui 
dare în funcțiune va rezolva 
problema haldării sterilului la 
mină.

Una din echipele harnice Care 
își aduce din plin contribuția 
la construcția acestui funicular 
din Lupeni, este cea condusă 
de tov. Vizenmaier Ervin. Ea 
este o echipă de construcții i 
metalice compusă din nituitoril 1 
Vizenmaier Ervin, Stânciii Aurel. ' 
Bálint .Petru, Mureșan Nicolae. 
ajutorii-găuritori Dr’agu Nicolae. 
Călescu Ioan, Munteanu Gheor
ghe, Neșterca Gheorghe și su
dorii ¡Ioan Marin si Gruma Pe
tru.

Muncind cu multă hărnicie, 
această echipă, execută toate lu* 
crările de construcții metalice 
la instalațiile noului funicular 
și stației de unghi, montează 
pilonii etc. reușind să asigure 
pînă acum montarea a 8 piloni 
de transport și începerea mon
tării stației de unghi încît anul 
acesta cel puțin o ramură a 
noului funicular să fie gata.
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F. S. R
republicii au fer
mai devreme de-

STEAGUL’ ROȘU

ST. FENEȘANU

—

na-

Ăstfel, 
vers și 
tiparul 
plin de

seriozitate și in- 
desăvîrșirea pro- 
Î1 oferă tînărul 
din Lupeni sau 
din Petroșani ca-

Succesele economiei nationale 
a R. S»

Industria R.SF.S.R. a 
îndeplinit planul produc
ției globale pe primul 
semestru al anului cu
rent în proporție de 105 
la sută. In comparație 
cu primul semestru al 
anului trecut, producția 
industrială globală a 
crescut cu 12 la sută.

Productivitatea mun
cii în industrie a cres
cut cu 8 la sută în com
parație cu primul se
mestru al anului trecut. 
Planul reducerii prețului 
de cost al producției a 
iost depășit.

Peste 800.000 de in
ventatori și raționalizra- 
tori au prezentat un mi
lion de propuneri de in
venții și raționalizări 
Economiile realizate dk’ 
pe urma aplicării aces-, 
tor propuneri se cifrea
ză la peste 3 miliarde 
ruble.

Colhozurile șl sovlto-

— ~ ★

Noi tipuri de mașini produse 
în Bielorusia

In prezent, construc
torii de mașini bieloruși 
acordă o mare atenție 
producției de agregate 
care asigură mecaniza
rea integrală a procese
lor de producție ce ne
cesită un volum mare 
de muncă. Astfel, Uzina

La combinat ul pentru conserve de carne din 
Ulan-Ude (R.S.S.A. Buriată) s-a- instalat un au
tomat care verifică închiderea ermetică a amba
lajului

----------------------- 1"-.................. * « ‘ - ■» -

Proiectul unei noi așezări
Recent, în colhozul „Drujba 

Narodov“ din apropiere de Simfe- 
ropol, regiunea Crimeea, a sosit 
un grup de arhitecți, care au pre
zentat spre a fi discutate larg de 
către colhoznici, proiectele elabo
rate de ei de amplasare a satu
lui Petrovka. — centrul gospodă
riei colhozului.

Colhoznicii au susținut în una
nimitate propunerea ca noua așe
zare să aibă un caracter cît mai 
compact, pentru loturile de pe 
lîngă casă să se rezerve o supra
față minimă de teren. Aceasta va

La exploatările petrolifere 
din Azerbaidjanul sovietic au 
fost create „ateliere de știin
ță“. E vorba de laboratoare de 
cercetări științifice, în care se 
studiază metodele cele mai e- 
ficace de extragere a carburan
tului, se studiază problemele au
tomatizării și se experimen
tează tehnica nouă. IN CLI
ȘEU : Nuretdin Panahov, șe
ful „atelierului de știință'* de 
la expiaotarea de pe insula 
Artem din Marea Caspică, îm
preună cu montorii care asam
blează o mașină automată, in
ventată de Ibraghim Ritstar 
mov. Mașina automată permi
te sporirea considerabilă a ex
tracției de țiței, urmînd să dea 
numai la o singură exploatare 
economii de 10—15 milioane 
de ruble pe an.

zurlie 
minat 
cit anul trecut fnsămfn- 

z țările de primăvară $1 
au depășit planul însă- 
mtntărilor culturilor de 
primăvară. In eompara- 
ție cu anul trecut, pro
ducția de carne a cres
cut cu 38 la sută. Pla
nul achiziționărilor de 
lapte, carne, ouă și lînă 
a fost depășit. In linii 
generale s-a terminat 
vînzareă către colho
zuri a milloacelor teh
nice care aparținuseră 
stațiunilor de mașini și 
tractoare.

In cursul primului se
mestru al 
au fost 
date în 
de locuit 
ță totală
in. o. — cu __
in. p. măi mult decît în 
primul semestru al a- 
nului trecut.

anului curent 
construite și 
folosință case 
cu o suprafa- 

de 9,300.000 
1.000.000

constructoare de mașini- 
unelte din Minsk a pus 
la punct producția unor 
linii în flux, fiecare din 
ele unind pînă Ia 60 <Je 
mașini-unelte așchietoa- 
re de metal. Aceste ma
șini sînt dirijate numai 
de doi muncitori.

permite să se amenajeze mai bine 
așezarea și să se satisfacă cît 
mai deplin nevoile culturale și de 
trai ale colhoznicilor. S-a hotărît 
să se construiască în special case 
cu un etaj, cu cîte două — patru 
apartamente, înzestrate 
confortul 
zare, încălzire

i

cu tot 
electricitate, canali- 

centrală. Fiecare 
apartament va fi alcătuit din 3—4 
camere. Proiectul prevede să se 
construiască 600 de apartamente. 

In centrul așezării se vor cons
trui o Casă de cultură, o școală- 
internat cu o capacitate de 520 
locuri, un hotel, un restaurant, ma
gazine, un scuar, un stadion. S-a 
planificat de asemenea construi
rea unei brutării, a unui combi
nat pentru deservirea nevoilor de 
trai, a Unei frizerii și a diferite 
ateliere. Străzile noii așezări vor 
fi asfaltate, iluminate electric, îm
podobite cu alei de pomi fructiferi 
și arbori decorativi.

Discutînd pe larg proiectele noii 
așezări, colhoznicii au făcut o 
serie de propuneri prețioase. Lu
crările de construcție vor începe 
anul acesta și vor dura 5—7 ani.

----- O— 
Preparate noi folosite 
cu succes în tratarea 

cancerului
La Institutul de sinteză orga

nică al Academiei de Științe a 
R.S.S. Letone, sub conducerea a- 
cademicianului S. Ghiller, a fost 
pusă la punct tehnologia obține
rii preparatului Tio-Tef, folosit cu 
eficacitate în tratamentul cîtorva 
tipuri de tumori canceroase — la 
mamelă, cancerul pulmonar.

Din august anul trecut acest 
preparat a început să fie folosit, 
paralel cu metoda chirurgicală și 
tratamentul cu raze, la dispensa
rul oncologic republican din Riga.

Observațiile făcute asupra unui 
mare număr de bolnavi, tratați la 
dispensar cu preparatul Tio-Tef, 
au arătat că starea lor generală 
s-a ameliorat durerile au slăbit, 
în regi st rînd ti-se totodată o resorb
ție a tumorii.

Preparatul se introduce în or
ganism prin injecții intramuschiu- 
lare în doze de 10—15 mm.

La Institutul de sinteză orga
nică a fost pusă la punct și teh
nologia obținerii 
rat anticanceros.
mantei ♦'"norilor

unui alt prepa- 
folosit în trata- 
tubului digestiv.

Material plastic 
din sticla

fost elaborat proiectul pri- 
fabrici de material plastic 
sticlă: din Uniunea Sovietică,

A 
mei 
din 
care va fi dată în exploatare încă 
in acest an.

Din material plastic pe bază 
de sticlă, care este ușor și rezis
tent, șe vor construi cutii pentru 
vagonetele subterane, elemente de 
susținere pentru galeriile miniere 
și alte utilaje folosite în industria 
extractivă.

Materialul plastic din sticlă es
te la fel de 
nefiind expus 
zirii El este 
decît metalul 
Folosirea lui va permite să se re
ducă simțitor greutatea diferite
lor utilaje miniere.

i.

s
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rezistent ca oțelul, 
coroziunii și putre- 
cu mult mai ușor 
și betonul armat.
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l
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Vom milita consecvent pentru ridicarea
măestriei artistice a colectivului nostru

Í
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îmbunătățirea muncii artistice . 
e o preocupare a tuturor teatrelor» 
Metodele întrebuințate deși sînt 
diferite ele servesc aceluiași scop : 
de a crea spectacole de înaltă ți
nută ideologică și artistică din ca
re spectatorul să aibă întotdeau
na ceva nou de învățat. De aceea 
se cere ca forma artistică în care 
sînt prezentate diferitele piese să 
fie cît mai simplă, cît mai vie, 
mai convingătoare, lucruri ce se 
pot realiza numai printr-o preocu. 
pare efectivă pentru ridicarea 
măestriei aitistice a actorilor.

Spectacolele prezentate în stagiu
nea trecută precum și turneul între
prins la București cu piesele „Anii 
negri“ de A Baranga și N. Mo
rarii, „învățătoarea’’ de Bródy 
Sándor, „Inșir-te mărgărite" de 
Victor Eftimiu și ..Cavalerul fără 
grai“ de Heltay Jenő, arată o 
gamă variată a muncii noastre, 
unele metode folosite în creația 
artistică.

Problema „profilării“ teatrului 
prin specificul nostru de muncă, 
prin stilul de interpretare, bazat 
pe un repertoriu apropiat cerințe
lor constituie preocupări perma
nente pentru noi. In urma turneu
lui întreprins în Capitală ziarele 
„Scînteia'', „Romînia liberă” revis
tele „Contemporanul”, „Gazeta li
terară“ au apreciat munca desfă-

In ultima vreme, la redacția 
ziarului „Steagul roșu“ au sosit 
numeroase poezii ale unor înce
pători pe tărîmul literaturii din 
Valea Jiului. Majoritatea sînt 
semnate de tineri condeieri mun
citori, tineri crescuți sub soa
rele lui 23 August, care îșj dă
ruiesc pîndUrile și simțirile hîr- 
tiei în orele libere. In multe din 
aceste versuri autorii nu arată 
pretenții de mări poeți, fiecare 
își dă seama că arta scrisului e 
grea și cere studiu și muncă în
delungată, fiecare e sincer și a- 
vîrifat în teea ce scrie, abordînd 
teme bine cunoscute, luate din 
viața nouă, pătrunse fiind de 
ideile înalte ale construcției so
cialismului, ale păcii și priete
niei cu oamenii muncii de pe în
treg globul pămîntesc. 
deși încă nu e stăpîn pe 
e stîngaci în exprimare, 
muncitor Pigui Vasile e 
încredere în victoria păcii asupra 
războiului. Aceasta se vede în 
încercarea sa de versificație, 
..Ciiasul păcii“.

Intr-un .spirit aproape de îm
plinire se evidențiază versul al
tui muncitor, Ioan Costin, care 
ctntă sincer transformările noi, 
de pe meleagurile patriei noas
tre, în versurile sale închinate 
Zilei minerului și zilei de 23 
August.

Eroismul plin de sensuri noi 
din munca unor muncitori de pe 
o magistrală îl surprinde în mod 
sugestiv în versuri simple tînă- 
rul lăcătuș Crujelac Mihai. Iată 
cum descrie el o parte din luPt.. 
constructorilor cu vrăjmășia 
turii:

„Pocnește ca din bici, 
Trăsnetul aici..
In cort de foi 
Sîntem cîte doi.;
Plouă cu găleata, 
Ne pregătim lopata...
E-ntuneric beznă, 
Noroiu-i pîn’la gleznă, 
Dar noi,

în mantale ude, 
cauciucate 

Pornim bătălia, pe-nfundate. 
Săpăm canaturi, 
Apa curge-n valuri, 
Ciocane izbesc, 
Pămîntul răzbești..

R

...Dar iată I Am terminat, 
In corturi am Intrat...

Așa o viață-ntreagă 
Muncim cu inimă dragă, 
Căci azi sîntem liberi 

pe p&mînt 
Nu ca In trecutul-mormînt!... 
...E drept, versurile acestea 

șchioapătă pe ici, pe colo, tră-

IOAN PETROVICI 
directorul Teatrului de 

Petroșani
stat

de la

exem-

surată de colectivul nostru 
Petroșani.

In „Romînia liberă“, de 
piu, a apărut o cronică în care 
se evidențiază strădaniile depuse 
în privință ridicării măestriei ar
tistice, faptul că actorii 
trec cu ușurință de la 
rea unui 
du-se ca 
ristică a 
Aprecieri 
în ziarul

Am socotit de datoria noastră 
de a munci în așa fel încît să nu 
avem actori șablon, fapt ce a dus 
la aoest rezultat bun.

Dacă teatrul din Valea Jiului 
are azi un<-le realizări, aceasta se 
datoreste tocmai faptului că ac
torii de aici au fost crescuți de 
spectatori. Dovadă articolele apă
rute în presa locală în care tova
rășii Vîjdea Gheorghe, secretar al 
Comitetului raional P.M.R., Haid i 
Iuliu, Erou al Muncii Socialiste, 
Mihai Ștefan miner sef de briga
dă, și alții au criticat lipsurile 
noastre la propunerile de repertoriu 
iau activitate? redusă în raionul 
Petroșani. Datorită criticii ne-am 
îmbunătățit munca și repertoriul

gen ia altul, 
aceasta fiind 
actorilor din 
similare s-au 
„Scînteia“.- 

noștri 
interpreta- 

apreciin- 
o caracte- 
Petroșani. 
făcut și

dează și unele influențe din alți 
poeți, au în schimb marele merit 
de a se fi oprit asupra unor as
pecte de viață specifice zilelor 
noastre, pe care se simte că le-a 
trăit însuși poetul.muncitor care 
le-a turnat în tiparele poeziei. 
E un fapt pe care l-au înțeles și 
alți tineri poeți din Valea Jiului, 
urmîndu-i exemplul.

Exemplu de 
teres pentru 
priei tehnici 
Miiller Traian 
Radu Selejan 
re de la primele stihuri trimise 
redacției mai puțin reușite prin 
muncă au izbutit să-și vadă pînă 
la urmă publicate poezii bune. 
La aceasta a contribuit și faptul 
că aceștia au cerut și primit a- 
jutorul cenaclului literar „Mine
rul", spre care sînt îndrumați 
să pășească cu încredere toți ti
nerii condeieri ai Văii Jiului, 
toate talentele reale și promiță
toare din rîndul muncitorilor și 
intelectualilor noștri, flori cres
cute sub soarele lui 23 August.

Au distrus 
plantații tinere

Ocolul silvic Lupeni a pus la 
dispoziția locuitorilor o suprafa
ță de 1656 ha. teren pentru pă
șunat, legalizînd pășunatul în 
pădure, pentru ca locuitorii de 
pe raza ocolului silvic să poată 
păstra cu grijă plantațiile ti-

păcate nu toți cetățenii 
raza de activitate a Oco-

raion. Astfel, Pe- 
din Paroseni a fost 
360 lei pentru dis- 
52 puieți de molid.

păstra 
nere.

Din 
de oe 
lului silvic Lupeni s-au încadrat 
în normele de păstrare a planta
țiilor, bun al întregului popor.

Recent. Tribunalul raional Pe
troșani a judecat cazurile de a- 
buz față de avutul obștesc de 
care s-au făcut vinovați cîțiva 
cetățeni din 
trescu María 
amendată cu 
trugerea a 
Alți delicvenți care în mod abu
ziv au pășunat vitele în plan-, 
tațiile de molid au primit de f 
semenea amenzi. Astfel Flores- 
cu Victor din Bărbăteni a fost 
amendat cu 828 lei. Delicventul 
Iancu Basarab tot din Bărbă
teni, a ajuns să fie dat în ju
decată a doua oară pentru ace
leași abuzuri și, bineînțeles, a- 
mendat.

a fost axat pe problemele cerute 
de spectatorii noștri. Așa se ex
plică de ce am avut un reper
toriu combativ cu un număr egal 
de reprezentare a tuturor pieselor. 
Un ajutor prețios am primit din 
partea ziarelor „Drumul socialis
mului“ și „Steagul roșu” care în 
această stagiune în numeroase ar
ticole, cronici și informații au co
mentat, popularizat și analizat 
activitatea teatrului nostru.

Teatrul nostru, creație specifică 
a regimului democrat-popular, a 
luptat cu consecvență pentru a-si 
îmbunătăți activitatea sa an di 
an. Așa se explică faptul că m 
structura sa repertoriul primilor 
10 ani de activitate cuprinde 43 
la sută piese din dramaturgia o- 
riginală, 34 ta sută din dramatur
gia sovietică și rusă, 11 la sută 
din dramaturgia țărilor de demo
crație populară, 9 la sută din cla
sicii universali, 3 la sută din dra
maturgia progresistă contempora
nă occidentală.

Cum am ajuns ca actorii noș
tri să treacă cu ușurință de la 
un gen la altul, la creșterea nive
lului artistic, al spectacolelor și 
a măestriei artistice ?

Acest lucru l-am realizat dato
rită strînsei legături cu specta
torii, datorită genurilor variate 
de piese pe care le-am îmbrățișat 
în repertoriile noastre.
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VIAȚA DE PARTID

MEMBRI ONORIFICI ?...
Printre întreprinderile frunta

șe din Valea Jiului se află și 
colectivul preparatiei Petrila. De 
la data de 1 Mai a. c. colecti
vul acestei întreprinderi deține 
Steagul roșu de uzină fruntașă 
pe C.C.V.J. In întrecerea socia
lista pe care oamenii muncii 
din Valea Jiului o desfășoară 
pentru întîmpinarea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August, co
lectivul preparatiei Petrila a ob
ținut succese frumoase în reali
zarea sarcinilor de plan la toți 
indicii. De la începutul anului 
preparatorii cărbunelui din Pe
trila au realizat economii în va
loare de peste 1.500.000 lei.

In obținerea acestor rezultate 
■ activitatea celor peste 150 mem

bri și candidați de partid de la 
preparatie a jucat un rol însem
nat. Comuniștii, prin exemplul 
lor mobilizator, prin munca po
litica pe care o desfășoară pen
tru mobilizarea muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Confernta raională de partid an 
devenit animatorii luptei colec
tivului pentru obținerea de suc
cese cît mai însemnate. Exemple 
de animatori ai întrecerii socia
liste sínt comuniștii Köble losif. 
Tóth Ioan, Szedlacsek Geza. 
Ilögh losif. Marosan Frânase, 
precum și candidatii de partid 
Ciur Ioan, Brînzan Ștefan, Kiss 
Ludovic și multi alții. Acești 
membri și candidați nu sínt nu
mai exemple demne de urmat la 
locurile lor de muncă. Pe lîngă 
îndeplinirea conștiincioasă a ss’- 
cinilor de producție ei participă 
activ la viata internă a organi 

ției de bază. Indeplinindu-și 
conștiinciozitate sarcinile de 

partid, luînd parte cu regulari
tate la acțiunile întreprinse de 
organizația de bază ei nu numai 
că respectă disciplina de partid 
și își îndeplinesc obligațiile sta
tutare. ci contribuie la întărirea 
organizației de bază a rolului 
ei conducător.

Dar în cadrul organizației de 
bază de ia preparata Petrila 
mai sínt și altfel de membri și 
candidați de partid. Recent, au 
fost chemați în fata biroului or
ganizației de bază unii membri 
și candidați de partid, fiind trași 
la răspundere pentru nepartici- 
parea lor la viata de partid.

Tovarășii Popa Ilie și Crăciun 
Petru sînt candidați de partid 
cu stagiul de candidatură pre- 

. lungit. Prin faptul că la expira
rea termenului de candidatură ei 
nu au corespuns cerințelor pe 
care le impune calitatea de mem- 
’ ru al partidului, organizația 

bază a hotărît să le prelun
gească stagiul de candidatură. 
De atunci au trecut cîteva luni. 
Dar cei doi candidați în loc să 
învețe din criticile comuniștilor, 
care în adunarea generală unde 
au fost

iiile
nuat și 
siste în

discutați le-au arătat 
ce le revin, au conti- 

pe mai departé să Der- 
abaterile lor de dinăin-

Astfel, alături de piese cu pro
fund caracter revoluționar cum 
sînt „Anii negri“, „Ruptura” și 
altele, am pus în scenă piese 
ca : „Inșir-te mărgărite” și 
„Cavalerul fără grai”. A- 
ceste piese an avut o contribuție 
de seamă în combaterea tendin 
telor de uniformizare a reperto- 
riilor lucru ce dăunează dezvol
tării stilului în teatrul nostru rea
list-socialist, împiedicînd înflori
rea sa perpetuă. Cu toate că am 
prezentat un număr mic de cla
sici romîni și universali, pe a- 
ceștia i-am studiat cu toată aten
ția și de asemenea am izbutit să 
prezentăm piesele contemporane 
într-un stil d? joc simplu, sincer, 
specific teatrului de tip nou. Mi
nerii din Valea Jiului au primit 
cu multă căldură piesele prezen
tate, reușind ca astfel să cîștigăm 
spectatori permanenți ai teatrului.

De un real succes s-au bucurat ' 
piesele .Anii negri“, „Runtura”. 
„învățătoarea“ și altele. „Inșir-te 
mărgărite“, de pildă, a făcut ca 
minerii de la Aninoasa. Lupcni, 
Vulcan, Pettila să rețină cîte 200 
locuri la spectacolele date în Pe
troșani za să vadă spectacolul în 
montarea de la sediu. Datorită a- 
cestui fapt au venit Petroșani 
si n°ntrii vizicna’--'- nieselor _.UI- 
tîmul tren" d E. M<rea si Gy. 
Ko âcs și „Cauțiunea” de H. Lucke

O problemă în teatrul nostru 
a fost dicțiunea defectuoasă, vor
birea cenușie, simplistă, pa care 
am căutat s-c eliminăm. In fie
care an am programat o piesă în

te. Tov. Popa Ilie nu-și mal „a- 
mintea“ în ședința biroului nici 
de prevederile Statutului P.M.R. 
despre îndatoririle unui membru 
și candidat de partid. Necunos- 
cîndu-le nici nu le-a respectat. 
De luni de zile el nu a luat 
parte la adunările generale ale 
organizației de bază, a lipsit în 
permanență de la învățămîntul 
de partid și nu a îndeplinit nici 
o sarcină de partid. Spre deose
bire de Popa Ilie, Crăciun Pe 
tru a știut să răspundă cores 
punzător la întrebarea pjjsă de 
membrii organizației de bază 
despre îndatoririle unui membru 
sau candidat de partid. Dar el 
a uitat totuși un lucru: faptul 
că nu este deajuns să cunoști 
Statutul partidului și să poți e- 
numera oricînd ești întrebat pre
vederile sale, ci trebuie să și 
lupți pentru traducerea în viață 
a acestor prevederi. Astfel și el, 
ea și Popa Ilie, n-a participat 
la adunările generale ale orga
nizației, la învățămîntul de par
tid, nu și-a îndeplinit nici sar
cinile de producție. Absenta de 
la serviciu de repetate ori. In 
loc să aibă o .ținută morală înal
tă a dat dovadă de îngîmfare și 
a căutat să-și acopere unele a- 
bateri cu calitatea de candidat 
de partid.

Pe bună dreptate biroul or
ganizației de bază a hotărît să-i 
pună în discuția adunării gene
rale pe cei doi candidați. Mem
brii și candidații de partid de la 
preparatie vor trebui să anali
zeze .cu cea mai mare exigență 
cazul acestora și să hotărască 
măsuri corespunzătoare, care să 
ducă la întărirea disciplinei de 
partid în organizația de bază.

In fata biroului au fost clie-
- ---- ------- ...............= »« ♦♦

Activitate
De curînd s-a încheiat cursul 

de conducători auto organizat în 
cadrul comitetului A.V.S.A.P. de 
la mina Lupeni pe perioada de 
activitate 1958—1959. Cei 30 de 
tineri muncitori care au absol
vit cursul de conducere auto au 
obținut, maioritatea calificative 
de bine și foarte bine. Certificate 
cu calificativul foarte bine au 
primit utemiștii Leoveanu Ilie, 
Gros Petru, Mafeiaș Ioan, Mo
rarii Valentin și alții. In curînd 
viitorii conducători auto vor 
pune examenul de conducere 
pă care vor primi carnetul 
conducător auto gradul III.
structorii practici ca membrul 
de partid Damian Gheorghe s-au 
ocupat cu perseverentă de in
struirea tinerilor cursanti.

Pe lîngă comitetul A.V.S.A.P. 
a funcționat de asemenea un 
cerc de radio-amatori și radio 
telegrafie care a fost frecventat 
de 16 cursanti- Numeroși tineri 

de- 
du
de

In-

versuri pentru a dezvolta la 
tori o exprimare artistică, con
vingătoare. Unii actori ca uu<-u.- 
ghe Iordănescu Ana Colda, Mi- 
lena Rizeseu. Gheorghe Miclea, 
Mircea Zabalon și alții erau învă- 
tați să rostească versul în proză 
fără a-i da coloritul necesar. Azi. 
însă, în urma muncii depuse am 
ajuns ca aceștia să rostească 
chiar proza cu mijloace artistice 
bogat nuanțate.

In repertoriul stagiunii viitoare 
am inclus piese valoroase ca 
„Ultimul mesaj” d.e Laurențiu 
Fulga, „Cei din urmă” de Maxim 
Gorki, „Zări de necuprins” de N 
Vista și altele, iar în urma criti
cilor aduse în presă repertoriul 
a fost îmbogățit cu piese ca „Dia
mantele negre’ d<» Frank Hardey, 
piesă inspirată din viața mineri
lor australieni, „Fîntîna turmelor“ 
de Lope de Vega, piesă clasică.

Muncind conținu pemru prezen
tarea unor spectacole de calitate, 
tinînd mereu seama de cerințele 
justificate ale spectatorilor, pri
mind în permanență ajutor din 
partea lor, sîntem convinși că 
vom izbuti ca prin strădaniile 
noastre să merităm titlul «-1 
poartă teatru' nostru — teatrul 
neobosiților mineri ai Văii Jiului.

Vom milita ca arta noastră 
arta descătușată prin marele act 
de la 23 August să servească 
mereu și neabătut scopului pen
tru care a fost creată : educarea 
în spirit nou a celor ce muncesc 
în spiritul socialismului, al lup
tei pentru pace și fericire. 

mați și tovarășii Nagy Ludovic, 
Bota Petru, Hanzel Maria și 
Florian Gavril, membri de par
tid, fiind trași la răspundere 
pentru sustragerea lor de la ac
tivitatea organizației de bază și 
chiar de la unele obligații sta
tutare. Acești tovarăși pe lîngă 
faptul că au neglijat frecventa- 
îea învătămîntului de partid, au 
lipsit și de la adunările gene
rale ale organizației de bază, 
rupîndu-se astfel în cursul ulti
melor luni de activitatea orga
nizației de bază. Oare este în 
deaiuns ca un membru de partid 
să se mulțumească doar cu a- 
chitarea cotizației de membru ? 
Cum au ajuns acești membri de 
partid cu o vechime mare în 
partid și cu o bună activitate în 
anii trecuti să-și neglijeze în 
prezent îndatoririle, să nu res
pecte disciplina de partid ?

Fiind trași la răspundere, ei 
au căutat să-și motiveze inacti
vitatea. Tovarășii trebuie să în
țeleagă însă că pentru un co
munist nu pot exista motive ca
re să-l scutească de la partici
parea la viata de partid. Acela 
care nu participă activ la viața 
organizației de bază, nu respec
tă cu strictețe disciplina de par
tid, nu poate fi un luptător de 
îTunte pentru cauza partidului, 
un mobilizator al maselor la 
construirea socialismului.

Fată de asemenea membri de 
partid, care se consideră „ono
rifici“, biroul organizației de 
bază trebuie să ia atitudine. Să 
muncească în așa fel îneît să â- 
tragă întreaga masă de membri 
și candiați de partid la înfăp
tuirea hotărîrilor partidului'

1. DUBEK

rodnică
ca Dioancă Niculae. Constantin 
Nicolae, luhas Gheorghe și alții 
au obținut calificative de foarțe 
bine. Tinerii radio-amatori au 
primit o bună pregătire teoretică 
și practică pentru care și-au 
dat osteneala instructorii prac
tici Moraru Tică și Colarini Vic
tor.

Buna activitate a comitetului 
A.V.S.A.P. se datorește spriii 
nului material dat de conduce
rea minei Lupeni. Comitetul 
A.V.S.A.P. are la dispoziție uu 
local corespunzător înzestrat cu 
tot mobilierul necesar. Cercul de 
conducători auto a primit două 
cauciucuri pentru atocamioneta 
de școală, un motor de autoca
mion și 
necesare

In 
pe anul
A.V.S.A.P. de la mina Lupeni a 
prevăzut încadrarea cercurilor cu 
un număr sporit de tineri. Ast
fel cercul de conducători auto 
va fi încadrat cu un număr de

d ¡ferite piese mecanice 
studiului practic 
calendarul activități’ 

1959—1960, comitetul

45 tineri, iar cel de radio-ama
tori și radio-telegrafiști cu 25 
tineri. In plus va fi înființat pri
mul cerc de aeromodelism în ca
re vor fi recrutați zeci de elevi 
de la școlile medii și profesio
nale din orașul Lupeni.

S. CRAINIC 
corespondent

De unde
(Urmare din pag. l-a)

Pensiile cu cît au crescut ? Im
pozitele pe salarii și prețurile 
articolelor din comerț cu cît au 
scăzut ? Despre toate acestea s-a 
discutat cu însuflețire nemaiîn- 
tîlnită. Cu însuflețire și mai 
multă, cu entuziasm de ne- 
descris, și-au luat angajamente 
mobilizatoare pentru consolida
rea măsurilor luate de partid și 
guvern în scopul creșterii nive
lului de trai al oamenilor mun
cii, zeci și zeci de mineri și teh
nicieni în frunte cu comuniștii. 
Frontaliștii Bako Mihai, Faur 
Ștefan, Lazăr Alexandru și alții 
din brigăzile tov. Nagy Andrei, 
Popa Ioan și din abatajul fron
tal 3,'II s-au angajat, bunăoară, 
să lupte pentru sporirea necon
tenită a producției de cărbune pe 
seama creșterii randamentelor. 
Maiștri mineri ca Suba Ioan, Na- 
pău Vasile și alții, maiștrii mi
neri principali Prohaszka Eugen.

Pe tot cuprinsul Văii Jiului, cu 20 ani în urmă, nu erau decit 
două spitale: Ia Petroșani șl Vulcan cil un număr foarte mic de 
personal medlco-sanitar. Minerii din Lupeni, Lonea, Petrila și Ani
noasa și familiile lor, în caz de boală (îmbolnăvirile erau foarte 
frecvente datorită condițiilor mizere de trai) erau puși în situația 
să parcurgă distanța de cîte 6—10 km. pînă la spital. Adesea, după 
osteneala drumului șl a așteptării la porțile spitalului paznicul ori 
cîte o soră îi anunța: „Astăzi nu se face radioscopie’ aparatul e 
stricat“..

Acum însă datorită politicii partidului se acordă o grijă deo
sebită sănătății oamenilor muncii și a familiilor lor. Ca o dovadă, 
crește continuu nivelul de trai material și cultural, se îmbunătă
țește asistenta medicală, scade numărul îmbolnăvirilor. In fiecare 
centru minier, în anii democrației populare au fost înființate poli
clinici cu aparatură modernă, spitale pentru adulți și copii, mater
nități. IN CLIȘEU: Doctorul Cioroiamu Ioan, medic la spitalul din 
Lonea efectuînd o radiografie pulmonară.

---------------- O-----------------  R

Pregătiri de sărbătoare 
la clubul minerilor din Petriia

Și în dupâ-amiaza aceasta ca 
și în multe altele, la clubul mi
nier din Petrila întîlnim aceeași 
vie agitație. In jurul meselor de 
șah se dispută cîteva partide in
teresante. Aceasta se poate ve
dea după încordarea plină de in
teres a privitorilor. In altă sală 
patru tineri sprințari bat min
gea de ping-pong, urmărind-o cu 
înverșunare. Căutîndu-1 pe di
rectorul clubului, deschidem o 
ușă. Ne izbește auzul o voce 
înzecită de alt. Impacientat că 
e deranjat în plină repetiție, di
rijorul Vladimir Ureche întoarce 
sever privirea. Să nu-1 supărăm, 
părăsim ușurel încăperea, lăsîn- 
du-1 să repete împreună cu co 
rul „Cîntecul Jiului", o nouă 
compoziție închinată Zilei mine
rului. Alături, într-o încăpere ve
cină. o tînără declamă cu patos 
o poezie. E muncitoarea Pîrva 
Elena care pregătește poezia 
„Monumentul ostașului sovietic" 
de Mihu Dragomir. Pe dansa
tori îi recunoaștem după geamă
tul furtunos al podelei. Prin ușa 
întredeschisă îl surprindem pe 
tînărul instructor Dudaș Ionel 
interpretînd cu echipa sa o sui
tă muntenească de dansuri.

In sfîrșit, pe tov. Kalman, dL 
rectorul clubului, îl găsim în 
sala de repetiție a brigăzii ar
tistice de agitație. Impărtășin- 
du-i surprinderea și în același 
timp îneîntarea, pentru febrila 
activitate pe care o desfășoară 
clubul, tov. Kalman răspunde 
zîmbind :

— Deși s-ar părea că la club 
mai mult se odihnește, la urma 
urmei și aici se muncește. Vă 
amintiți poate de cele spuse 
cîndva de maestrul George E- 
nescu : „Odihnește-te după mun
că, muncind...". Totuși munca 
noastră e o muncă reconfortan
tă. Cîntînd și dansînd ne pregă

izvorăște entuziasmul
Suba Alexandru și Drîmborean 
Pavel i-a asigurat concret că-i 
vor sprijini în lupta lor cu toate 
cele necesare. Colectivul și-a fi
xat pe baza propunerilor, a an
gajamentelor luate de brigăzi o 
seamă de obiective. Principalele 
obiective economice pe luna iulie 
le constituie majorarea econo
miilor — 159.000 lei — realizate 
în primele 5 luni de muncă cu 
50.000 de lei precum și a celor
lalte obiective urmărite de co
lectivul sectorului în întrecerea 
socialistă în cinstea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August. în
că la începutul lunii curente a 
fost stabilită baza materială 
pentru aceasta : realizarea „zi
lei și fîșiei“ în frontale, lucru 
care să îngăduie extragerea unui 
plus de 2000 tone de cărbune în 
perioada 1 iulie — 23 August pe 
seama sporirii randamentelor pe 
sector la 1,468 tone/post. Și har
nicii mineri, tehnicieni și ingi
neri ai sectorului II nu au do

tîm pentru sărbătorirea Zilei mi
nerului și a celei de a 15-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre.

Invitați de tov. Kalman ocu
păm locuri în sală și urmărim o 
vreme activitatea brigăzii de a- 
gitație. Printre activiștii cultu
rali întîlnim figuri cunoscute: 
Marcel Filip, Molnár Irina, Hans 
Theil. Sub îndrumarea tov. Weiss 
Gheorghe, soliștii vocali repetă 
și ei, melodii populare, de muzi
că ușoară și potpuriuri destul 
de pretențioase.

Scuzîndu-se parcă că nu ne 
poate oferi dintr-odată întregul 
tablou de activitate a clubului, 
tov. Kalman explică:

— Mai avem și o orchestră de 
fanfară, care pregătește și ea un 
repertoriu nou. Dacă ați veni 
mîine ați putea să o auziți și 
cred că nu ne-ar face de rușine.

Intre timp repetiția cu soliștii 
terminîndu-se. tov. Drăgănescu 
Mihai. instructor artistic, face 
apelul brigăzii, înmînînd fiecă 
ruia un text. începe apoi repe
tarea evocării dramatice „Gre
va" si, după o scurtă pauză : 
„Realizări ale regimului de de
mocrație populară", un moment 
dramatic închinăt zilei de 23 Au
gust. Aflăm că ambele bucăți 
sînt după texte scrise de M. Cio- 
cîrlie .membru al cercului literar 
„Mihail Eminescu" din Petrila.

Părăsim clubul seara tîrziu, 
impresionați plăcut de tot ceea 
ce am văzut șî... nerăbdători de 
a aplauda pe curfndl la scenă 
deschisă, strădania tinerilor ar
tiști care ne pregătesc cu înflă
cărare atîtea surprize, pentru 
marile sărbători din august.

MIRCEA MOISE

vedit numai în vorbe entuzias
mul neîntrecut penlru a răsplăti 
prin realizări cît mai frumoase 
în prodiucție grija partidului.

...17 iulie — 189 tone de căr
bune peste plan. In ziua urmă
toare — 115 tone. Pînă la data 
de 21 iulie pe graficul de pro
ducție al sectorului II figura un 
plus de aproape 1300 tone de 
cărbune. Randamentul pe sector 
întrecea planificatul cu 0,135 
tone de cărbune pe post. Anga
jamentul privind creșterea ran
damentului a rămas inferior rea
lizărilor cu 92 kg./post.

In abatajele frontale ce sînt 
armate metalic, se realizează 
operativ „ziua și fîșia“; se lu
crează la extragerea cărbunelui 
cu un randament mediu de 5 
tone/post. Cărbunele trimis de 
frontaliștii sectorului II cocsari; 
lor hunedoreni este mereu mai 
mult, de bună calitate și la un 
preț de cost tot mai redus.

I. BALAN
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Conferința miniștrilor Afacerilor Externe
de la Geneva

GENEVA (Agerpres).
Ședința de miercuri după- 

amiază a Conferinței de la Ge
neva s-a desfășurat sub preșe
dinția lui Christian Herter, se
cretarul de stat al S.U.A. Pri
mul vorbitor a fost A. A. Gro
mîko.

Luînd cuvîntul A. A. Gromîko 
a declarat că în cursul conferin
ței delegația sovietică 
mentat în repetate rînduri atît 
din punctul de vedere al sarcinii 
întăririi păcii în Europa cît și 
din punctul de vedere al intere
selor naționale ale poporului 
german, necesitatea încheierii 
Tratatului de pace cu Germania.

Gromîko a subliniat că guver
nul sovietic este pentru tratati
ve și pentru apropiere între cele 
două state germane și că în ac
tuala situație în genere, nu exis
tă o~ altă cale spre restabilirea 
unității Germaniei. In prezent, 
calea restabilirii unității Germa
niei trece neapărat prin faza a- 
propierii dintre R.D.G. și R.F.G. 
Noi am spus acest lucru, conti
nuăm să-l spunem și-l vom spu
ne. A afirma altceva, înseamnă 
a ignora situația reală, a arun
ca în mod intenționat praf în 
ochi. ! j

A. A. Gromîko a subliniat că 
o înțelegere realistă a modului 
în care se poate realiza unitatea 
Germaniei, începe în prezent 
să-și croiască tot mai mult drum 
și în Occident, inclusiv în rîn- 
dul unor importanți oameni de 
stat din țările occidentale. Nu 
putem decît să regretăm că aici, 
la Geneva, este trecut sub tăcere 
acest fapt.

A. A. Gromîko a respins teza 
lansată de unele puteri occiden
tale potrivit căreia dacă germa 
nii vor începe tratative între ei.

Ședința din 22 iulie
acest fapt ar putea 
la adîncirea scindării 
Argumentele privind 
adîncire a scindării 
în cadrul tratativelor 
mani, a spus ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., au în 
totalitate un caracter artificial 
și dovedesc numai că arsenalul 
argumentelor adversarilor apro
pierii dintre R.D.G. și R.F.G. s-a 
epuizat complet.

Caracterizînd propunerea pute
rilor occidentale cu privire la 
transformarea Conferinței de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe într-un fel de instituție 
permanentă în cadrul căreia să 
șe ducă tratative nesfîrșite și 
totodată nelimitate în timp, A. A. 
Gromîko a spus că delegația 
U.R.S.S. critică această propu
nere nu din dorința de a purta 
discuții în contradictoriu, ci1 
pentru că propunerea puterilor 
occidentale nu numai că nu va 
putea duce la rezolvarea sarcini
lor care ne stau în față, dar nici 
măcar nu ne va permite să rea- 
lizăm un progres cît de mic. 
Numai acei care sînt ostili atît 
reglementării pașnice cu Germa
nia, cît și unității Germaniei, a 
subliniat A. A. Gromîko își pot 
exprima, și chiar își exprimă, 
satisfacția în legătură cu aceas
tă propunere. De fapt acea pro
punere este expresia clară a po
zițiilor puterilor occidentale în 
problema germană. Ele ar dori 
ca cele patru puteri să se situe
ze în vîrful unei piramide și 
să-și dicteze voința în legătura, 
cu probleme ca de pildă elabo' 

-------—•- 1 -♦♦♦♦-*—.

Vicepreședintele S. U. A. Nixon

a argu-

duce chiar 
Germaniei, 
o așa-zisă 
Germaniei 
între ger

a plecat spre Moscova
WASHINGTON 23 (Agerpres). 
In seara zilei de 23 iulie, vi

cepreședintele S.U.A., R. Nixon, 
însoțit de soția sa, de Milton Ei
senhower, fratele președintelui 
S.U.A., de G. Allen, directorul 
agenției de informații a S.U.A., 
de viceamiralul H. G. Ric- 
kover, și de alte persoane oficiale

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

Guvernul Laosului intensifică 
războiul civil în țară

Pregătind dezlănțuirea unor noi 
atacuri împotriva forțelor de luptă 
ale Patet Lao și intenșificînd răz
boiul civil, guvernul Fui Sanani- 
kone trimite trupele în diferite re
giuni ale țării pentru „pază“. 

Populația locală, se arată în 
știrea agenției, sprijină și ajută 
pe ostașii batalionului 2 al Patet 
Lao.

a plecat pe bordul unui avion cu 
reacție ta Moscova. La aeroport 
Nixon a fost condus de reprezen
tanți ai Departamentului de Stat 
și de membri ai corpului diploma
tic, între care și de M. A. Men- 
șikov, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A.

HANOI 23 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 

Vietnameză de Informații, în ul
timul timp trupele guvernului Fui 
Sânanikone au continuat atacurile 
împotriva batalionului 2 făcînd 
parte din detașamentele de luptă 
din Patet Lao, care în luna mai 
a.c. sub amenințarea de a fi de
zarmat s-a retras în junglă, spre 
frontierele R. D. Vietnam.

rarea legilor germane, ținerea 
alegerilor și referendumurilor în 
Germania etc., iar germanii să 
nu apară decît în rolul de execu- 
tanți docili ai acestui dictat.

Exprimîndu-și regretul în le
gătură cu faptul că propunerea 
guvernului sovietic cu privire la 
crearea unui Comitet pe întreaga 
Germanie a fost primită în mod 
negativ de puterile occidentale, 
A. A. Gromîko a declarat că de
legația sovietică este dispusă să 
continue încercările de a se găsi 

o rezolvare de comun acord a 
problemei tratativelor la această 
conferință. Aș dori să cred că pu
terile occidentale vor adopta o 
poziție mai constructivă în legă 
tură cu căile reale de apropiere 
între cele două părți ale Germa
niei.

Nu obiectez, a declarat A. A 
Gromîko, împotriva desfășurăm 
to paralel a unui schimb de pă 
reri asupra problemelor în legă
tură cu un acord provizoriu asu
pra Berlinului occidental.

In legătură cu problema unui 
acord provizoriu asupra Berlinu
lui occidental, A. A. Gromîko a 
declarat: In cursul valabilității 
acordului provizoriu asupra Ber
linului occidental, precum și în 
cadrul tratativelor care trebuie 
să se desfășoare la conferința 
statelor participante la Conferin
ța de la Geneva în vederea exa
minării din nou a problemei 
Berlinului occidental, din partea 
sovietică nu vor fi întreprinse 
acțiuni unilaterale. Bineînțeles, 
că pornim de la faptul că nici 
ceilalți participanți la acord nu 
vor viola în nici un fel acordul.

in continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Christian Herter care a 
subliniat din nou că nu vede 
vreo legătură între problema 
Berlinului occidental și cea a 
Comitetului pe întreaga Germa
nie, respingînd propunerile so
vietice menite să ușureze apro
pierea celor două state ger
mane.

Luînd cuvîntul Couve de Mur- 
ville. ministrul de Externe al 
Franței, s-a alăturat poziției ex
primate de Herter, cuvîntarea sa 
arătînd că el se opune de fapt 
posibilităților de progres ale lu
crărilor conferinței deschise de 
ultimele propuneri sovietice.

Intr-o scurtă declarație, minis
trul de externe al Angliei, Selwyn 
Lloyd, s-a referit din nou ia. 
așa-zisa posibilitate a ultimei '■ 
propuneri occidentale, și a spus<• 
că în legătură cu cuvîntarea del 
astăzi a lui A. A. Gromîko, va 
reveni ulterior după ce o va stu-' 
dia.

Ședința viitoare a Conferinței 
de la Geneva are loc joi d'upă- 
amiază.

Semnarea declarației comune sovieto-poione 
în legătură cu vizita în R: P. Polonă 

a delegației de partid și guvernamentală 
a Uniuni Sovietice

VARȘOVIA (Agerpres). — TASS anunță:
La Varșovia a fost semnată la 22 iulie declarația comună so- 

vieto-poloniă în legătură cu vizita în R. P. Polonă a delegației de 
partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice.

Din partea sovietică declarația a fost semnată de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
iar din partea poloneză de W. Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și J. Cy
rankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii Popu
lare Polone

----------- o------------
Delegația de partid și guvernamentală 

a U. R. S. S. a plecat spre patrie
VARȘOVIA 23 (Agerpres).
La 23 iulie delegația de par

tid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice în frunte cu N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 

- P.C.U.S. și președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
părăsit Varșovia îndreptîndu-se 
spre patrie.

și ai guver- 
de alte per

S. Hrușciov

La plecare, pe aeroportul din 
Varșovia delegația a fost însoțită 
de conducători ai Partidului Mun
citoresc Unit Polonez 
nului R.P. Polone, și 
sonalități.

W. Gomulka și N. 
au rostit cuvîntări.

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

Recepția oferită de J. Cyrankiewicz cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a Poloniei popule
VARȘOVIA 23 (Agerpres). 
La 22 iulie J. Cyrankiewicz. 

președintele Consiliului 
niștri al R. P. Polone a oferit o 
recepție cu 
naționale, a 
Poloniei populare.

La recepție a participat dele
gația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice. în frun
te cu N. S. Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.. W. Gomulka. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
A. Zawadzki, președintele Coru- 
siliului de Stat al R. P. Polone.

de Mi

prilejul sărbătorii
15-a aniversare a

membri ai Biroului Politic și ai 
Secretariatului C.C. al P.M.U.P., 
conducători ai Partidului Țără
nesc Unit, ai Partidului Demo
crat din Polonia, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului 
R. P. Polone, miniștri, generali 
și ofițeri ai armatei poloneze, 
numeroși reprezentanți ai între
prinderilor industriale, oameni 
de știință, cultură și artă, repre
zentanți ai vieții publice.

Printre oaspeți se aflau mem
bri ai corpului diplomatic.

J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone a rostit o cuvîntare.

O----------------
Vizita delegației economice romîne 

în Anglia
LONDRA (Agerpres).
La 22 iulie delegația economică 

romînă. în frunte cu tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne care 
se află de cîteva zile în Anglia, 
a vizitat fabrici și uzine din cen
trul industrial britanic Manches- 
ter. După cum anunță agenția 
Reuter, membrii delegației au a- 
vut convorbiri cu reprezentanți ai 
comerțului britanic „Rustyfa“, 
consorțiu alcătuit din patru fir
me britanice, cu care a fost sem-

nat recent un contract per' • 
construirea unei fabrici de ai 
lope de automobile în Romînia.

Membrii delegației vor vizita 
în continuare orașul Manchester 
urmînd ca în seara de 23 iulie să 
se înapoieze la Londra unde vor 
participa, vineri, 
mixtă a asociației 
comerț britanice și 
comerț din Lopdra.

la o ședință 
Camerelor de 
a Camerei de

IN „LUMEA LIBERĂ“
ln Statele Unite segregația rasială ia proporții (ziarele)

ca te dezväfam noi sa
i

mai joci cu „albele“ !
(Din revista „Timpuri noi“)

• BONN 1200 de tineri și ti
nere din Germania vor participa 
la Festivalul Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Mierla.

• NEW YORK După cum a- 
nunță agenția United Press In
ternațional, la 22 iulie, în apro
piere de orașul Andover (statul 
New Jampshire), un avion a] for
țelor aeriene militare americane 
s-a prăbușit în flăcări. La bor
dul avionului se aflau 7 persoane.

• DELHJ Ziarele relatează că 
de 20 de zile teritoriul indian în 
regiunea Assam se află sub focul 
trupelor pakistaneze. Ziarul „Sta- 
tesman" arată că au loc de ase
menea concentrări de trupe pakis
taneze în zona de frontieră. In 
această zonă continuă de aseme
nea construcția de fortificații.

• BUEiNOS AIRES In ultimele 
trei zile în Argentina au căzut 
ploi torențiale care au provocat 
inundații. Numeroase localități se

află sub apă. Din Buenos Aires 
și suburbiile sale au fost evacua
te 10.000 de persoane care au a- 
vut de suferit de pe urma inun
dațiilor.

• BONN Din cauza reducerii 
traficului de mărfuri pe căile fe
rate din Germania occidentală, ad
ministrația a început să concedie
ze în masă feroviari. Conform da
telor oficiale publicate la 22 iulie 
de ziarul „Dig Welt", din aprilie 
1958 pînă in mai 1959 au fost 
concediafi 20.213 feroviari.

• BEIRUT Ziarul „Al Hayat" 
relatează că luptele din Oman nu 
numai că nu încetează dar, dim
potrivă, devin tot mai crîncene. 
Patrioții din Oman capătă pe zi 
ce trece mereu noi adepți. Dato
rită victoriilor obținute în ultimul 
timp împotriva englezilor, scrie 
ziarul, răsculații din Oman dis
pun acum de o mare cantitate de 
arme

PROGRAM DE RADIO
24 iulie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică, 10,10 Muzi
că simfonică de compozitori cla
sici ruși, 11,03 Din cele mai iu
bite uverturi, 12,00 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 13,05 
Muzică din opere, 14,00 Muzică 
populară ardelenească, 14,30 Con
cert de prînz, 15,10 Muzică in
strumentală, 15,40 Să- cunoaștem 
folclorul popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova ! 16,45 Cîntece
despre Armata Sovietică. 17,25 
Succese ale muzicii romînești în 
cei 15 ani de la eliberare, 18,05 
Legendele popoarelor, 19,30 Mu
zică ușoară, 20,30 Jurnalul sa
telor, 21,30 Cîntece, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Melodii populare. 
PROGRAMUL II. 14,07 Lucrări 
de Haydn, 15,00 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 15,30 Interpreți romîni de 
muzică ușoară, 16,30 „Pe stru
nele viorii“ — program de melo
dii populare romînești, 17,00 Lu
crări muzicale inspirate din via
ta gospodăriilor agricole colec
tive, 17,35 Muzică ușoară, 18,05 
Muzică populară romînească, 
19,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 19,40 Fragmente din o- 
pera „Femeia îndărătnică“ de 
Sebalin, 21,15 Soliști de muzică 
populară romînească care au 
concertat peste hotare, 22,00 „Pa
gini din literatura pianului“.
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