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Sarcinile actuale ale lucritoriloT din comerț :

și o deservire ireproșabilă

Angajamente
La începutul lu 

nii trecute brigă
zile miniere de la 
Uricani au stu
diat posibilitățile 
de creștere a ex
tracției de cărbu
ne și pe baza ce 
și-au luat anga-lor constatate 

jámente sporite ini muncă.
Brigăzi ca cele ale lui Vascu) 

Dumitru, Neamțu Viorel, Rusu 
Dumitru și-au propus să dea 
cite 300 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Circiumaru 
Victor, Uliu Gheorghe, Timofte 
Spiridon, cu brigăzile lor, au 
hotărât să extragă în decurs de 
o lună cite 200 tone in plus. Alte 
brigăzi și-au luat angajamentul

îndeplinite...
de a realiza depășiri între 50— 
200 tone.

Entuziasmul cu care s-a mun
cit a făcut ca în cursul lunii toa
te brigăzile să-și îndeplinească 
angajamentele.

La sfîrșit de lună brigada mi
nerului Vascul Dumitru de la 
sectorul I al minei raporta cu 
mînidrie depășirea planului cu 
peste 520 tone cărbune. O altă 
brigadă de 
condusă de 
reușit să-și 
angajament
ne iar Năsăleanu Miron cu 
gada sa de la sectorul II, 
dea peste sarcinile de plan 
proape 700 tone de cărbune

la același sector, cea 
Cîrdumaru Victor, a 
depășească propriul 
cu 284 tone cărbu 

bri 
să

i a-

și randamente sporite
( Pe drumul randamentelor spo 
ite au pornit cu luni in urmă 

aproape toate brigăzile minei U- 
ricani, iar rezultatele sínt din
tre cele mai semnificative.

Brigada de tineret a mineru 
lui Neamțu Viorel în luna care 
s-a scurs a lucrat cu un randa 
ment care ar face cinste orică-
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//V PRIMA ZI
Prima zi de lucru din noua 

lună a fost pentru colectivul 
sectorului ll de la mina Ani- 
noasa o zi de frumoase suc
cese In cele trei schimburi din 
prima zi a lui octombrie co
lectivul acestui sector a scos 
ia suprafață cu 7-â la sută mai 
mult cărbune decît prevedeau 

\ sarcinile zilnice de plan. Rezul 
totul înscris la 1 octombrie de 
minerii sectorului II a făcut ca 
acest mic și harnic colectiv 
să-și reia din prima zi a lunii
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rei alte 
Harnica 
»dineuri 
și pină 
bune in 
damente 
gada 
5,50 
5,44 
sie: 
ceea 
se realizeze un randament de 
1,081 
0,011 
luat.

brigăzi: 6,80 tone/post 
brigadă a extras din 
de la începutul anului 

acum 5475 tone de car- 
afara planului. Cu ran- 
sporite lucrează și bri-

condusă de Rusu Dumitru : 
tone/post; Apostol Vasile: 
tone/post; Gașpar Dioni- 
5,20 tone/post și altele, 

ce a permis ca pe mină să

tone/post depășindu-se cu 
tone/post angajamentul
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locul de colectiv fruntaș pe ex
ploatare. loc dealtfel deținut 
multe luni in cursul anului

Dacă am cunoaște munca 
desfășurată în abatajele secto
rului In cele trei schimburi din 
primo zi a lunii ne-am da sea
ma că depășirea de 13 ta su
lă este justificată. In sector 
lucrează oameni de nădejde, 
comuniști care nu odată și-au 
dovedit entuziasmul, priceperea 
și dragostea față de muncă. Co
munistul Săcălus Petru e ve
teranul sectorului. In cele trei 
schimburi din prima zi a lunii 
octombrie el împreună eu Co- 
drea Petru, Czegb Ludovic, 
Florea Dumitru si ceilalți or
taci, mineri crescuți de el, au 
extras 40 tone cărbune în afara 
cantității planificate. Fiecare or
tac al brigadierului și-a între 
tut randamentul cu o tonă si 
470 kg. cărbune. Ortacii tină- 
rului brigadier Cozam Remus 
ou extras două preliminare 
pentru cele trei schimburi. 
Randamentul obținut depășește 
așteptările. Fiecare membru al 
brigăzii sale a trimis la ziuă 
pe schimb o tonă și 830 kg. 
cărbune energetic în afara ce 
iui planificat.

Ca ortacii celor doi briga
dieri — Săcăluș și Cozma — 
sînt mulți mineri în sectorul 
II al minei. Cu ei colectivul se 
mlndreste.

LICIU LUCIA
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Noi succese 
în îndeplinirea 

sarcinilor
Cea de a 9-a- lună din acest 

an — septembrie — a adus mi
nerilor de la exploatarea Pe
trila noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor care le stau în față. 
Planul pe întreaga mină a fost 
depășit cu 2866 tone de cărbu
ne energetic, realizîndu-se o pro
ductivitate cu circa 10 la sută 
mai mare față d>e cea planifica
tă. Noile realizări obținute au la 
bază munca plină de abnegație 
a brigăzilor de mineri conduse 
de membri și candidați de partid 
precum și buna organizare a 
transportului în subteran. Este 
demn de remarcat aportul adus 
de către colectivul sectorului II 
— distins cu „Casca dte aur a 
tehnicianului“. Din abatajele a- 
cestui sector au fost scoase la 
suprafață mai mult de 1800 tone 
de cărbune în plus față de pla
nul lunii septembrie.

O rodnică activitate au depus 
în luna trecută și colectivele 
sectoarelor III și IV. 
au livrat în total 1184 
cărbune energetic peste 
rile planului.

Minerii și tehnicienii

Acestea 
tone de 
prevede-

Petrilei 
sînt hotărîți să muncească cu și 
mai multă însuflețire pentru rea
lizarea cu succes a angajamen
telor mobilizatoare 
stea zilelor de 7 
30 Decembrie.

luate în cin- 
Noiembrie și

C. M.

In vizită la „Casa pionierului“ 
pe timpul vacanței acti- 

cercurilor din cadrul 
pionierului“ din Petro-

Deși 
vitatea 
„Casei 
șani nu a încetat, odată cu des
chiderea noului an de învățămînt 
ea a căpătat un nou avînt.

Pentru ca pionierii și școlarii 
să cunoască din realizările cer
curilor de aici, școlile din Pe
troșani îi fac în prezent vizite.

Astfel, zilele trecute, „Casa pio
nierului“ a fost vizitată de e- 
levii școlilor de 7 ani nr. 2 și 
nr. 3 din Petroșani, urmînd 
în curînd1 să fie vizitată și 
cei de la celelalte școli din 
calitate. „Casa pionierului“ 
așteaptă însă oaspeți și din 
lelalte școli din raion.

ca 
de 
lo- 
își 
ce-

— Cea de a VII l-a sesiune 

I Marți, a avut loc la Petro
șani cea de a VlII-a sesiune a 
Sfatului popular raional. Sesiu
nea a analizat, pe bazai rapor
tului Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional (ra
portor deputatul Moraru Ioan) 
și a coraportului Comisiei per
manente comerț și cooperație 
(coraportor, deputatul Negoțiu 
Ioan), felul cum s-a desfășurat 
în acest an aprovizionarea oa- 

, menilor muncii din Valea Jiu
lui cu produse industriale și a- 
1 intentare, precum și măsurile 
luate de comitetul executiv și

Mărfuri sînt din belșug, 
dar trebuie să le prezentăm 
mai atrăgător, mai civilizat

Succesele obținute de oame
nii muncii din țara noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui, în sporirea producției in
dustriale și agricole au dus la 
creșterea an de an a cantități
lor de produse industriale șî 
agro-alimentare puse la dispo
ziția populației. Oamenii muncii 
din Valea Jiului, de exemplu, au 
primit în perioada 1 ianuarie 
— 1 septembrie a. c. cu 1319 
tone de făină mai mult decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, cu 253 tone de car
ne și grăsimi, cu 665 tone car
tofi, cu 335 tone fructe, cu 500 
bucăți mașini de spălat rufe, cu 
620 aparate radio. Au crescut 
simțitor 
articole 
țăminte, 
produse 
socialist.

Măsurile luate de partid și 
guvern cu privire la reducerea 
prețurilor la un număr de peste 
2600 mărfuri industriale și ali
mentare au fost însoțite de o a- 
provizionare și mai abundentă 
a rețelei comerțului socialist cu 
mărfuri de larg consum de o 
calitate tot mai buna. Așa diupă 
cum a apreciat cea de a VIII-a 
sesiune a Sfatului popular ra
ional în Valea Jiului există o 
abundență de mărfuri în ce pri
vește produsele alimentare de 
bază — inclusiv grăsimile șî ar
ticolele de import — textile, con
fecții de tot felul, încălțăminte, 
articole radiotehnice, fructe. Nu 
pot fi integral satisfăcute cerin
țele de mobilă, motociclete, peș
te proaspăt și slănină afumată.

Faptul că Sfatul popular ra
ional, la indicația Biroului Co-

cantitățile de mobilă, 
tehnice, textile și încăl- 
băuturi naturale și alte 
desfăcute prin comerțul

DIN ACTIVITATEA ȘANTIERELOR DE CONSTRUCȚIE
Se înalță un nou bloc

La data de 29 august a. c. 
pe șantierul Petrila a început 
construcția unui nou bloc, blo
cul 18. Cu executarea noii lu
crări se ocupă meșterul de șan
tier Marcu Marin.

Cu sfoara întinsă meșterul 
trasa locul unde urma să fie 
săpată fundația noului bloc, 
crul a început. Săpăturile 
fost executate numai în 5 
Deci în jumătate din timpul 

nificat.
Echipa de dulgheri condusă 

de tov. Leah Ioan și-a arătat și 
ea priceperea la confecționarea 
cofrajului și așezarea lui pentru 
turnarea betonului. Folosind fie
care bucată de scîndură brigada 
a realizat o economie de peste 
15.000 lei.

Prin munca 
locul viran a 
scheletul noii 
turnat 150 m. 
a fost zidit
acestea cu numai 
calificați și 6 necalificați.

La orele 7 dimineața munci
torii 
Dar 
deja 
nul 
buie 
ale lucrării căci pe zi ce trece, 
cu cît se ridică mai mult zidul, 
cu atît se cere inai multă iscu
sință.

Lu
au 

zile, 
pla

constructorilor, pe 
început să apară 
construcții. S-au 

c. beton, parterul 
complet. Și toate 

5 muncitori

sînt la locurile de muncă, 
meșterul Marcu Marin e 
pe șantier și îșt face pla
care dintre muncitori tre
să execute, noile operații

Concomitent cu lucrările blo
cului 18 se execută și canalul 
termic care face legătura între 
blocurile 12-13 și 18. Aici lucrea

ză brigada tov. Ismeda Nicolae. 
Deși lucrarea nu era prevăzută 
în plan pe luna septembrie ea 
este pe punctul de a fi termi
nată.

Nu se poate însă trece cu ve
derea proasta funcționare 
tonierei de la întreprinderea 711 
Livezeni. Tovarășul director. 
Smărăndescu nu s-a îngrijit ca 
cei ce răspund de repararea șl 
întreținerea utilajului să mun
cească cu simț de răspundere, 
lucru ce a. făcut ca numai 90 la 
sută din beton să fie preparat 
normal. Pentru o mai bună func
ționare a utilajelor este necesar 
ca tovarășii de la întreprinderea 
711 să vină mai des pe teren, 
să vad'ă deficiențele și să le în

lăture. Numai așa ei ne pot a- 
juta la rapida executare a lu
crărilor, la reducerea prețultîi 
de cpst al construcțiilor.

I. BUMBAC 
corespondent

a Sfatatei popular rakwal —

de către organizațiile comer
ciale locale pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări de iar
nă a populației cu legume, zar
zavaturi și fructe.

Deputății și invitații care au 
luat cuvîntul 
sesiune s-au 
o seamă de 
ridică astăzi 
lor din comerț: conservarea în 
cele mai bune condițiuni a măr
furilor, mitșorarea continuă a 
cheltuielilor de circulație, îm
bunătățirea prezentării mărfu
rilor și a deservirii.

★---------------- —
mitetului raional de partid, a; 
creat posibilități ca gospodă-| 
riile agricole de stat și cele co-; 
lective să-și desfacă produsele, 
agro-alimentare pe piețele neor
ganizate, a adus populației dini 
Valea Jiului un mare cîștig. Se' 
poate aprecia că oamenii mun-i 
cii din raionul nostru au econo-i 
misii cîteva milioane de lei prinț 
exercitarea de către sectorul so-’ 
cialist al agriculturii al rolului/ 
de regulator al prețurilor pe 
piața neorganizată și chiar al I 
prețurilor Oficiului de aprovi- ■ 
zionare și desfacere a legume-' 
lor și fructelor (O.A.D.L.F.).

Avînd mărfuri din belșug în, 
rețeaua comerțului de stat, pro- 
blema principală care se pune 
astăzi în fața lucrătorilor din: 
unitățile comerciale și de ali
mentație publică este prezenta
rea cît mai atractivă a mărfuri-; 
lor, practicarea unui comerț ci
vilizat, cu adevărat socialist. A- 
ceastă cerință a fost subliniată 
de către numeroși deputați și 
invitați și recunoscută de către 
conducătorii organizațiilor co
merciale.

Tovarășii deputați Plic . Ale
xandru, Doțiu Avram, Șulea 
Gheorghe și alții au arătat ce 
trebuie făcut pentru îmbunătă
țirea prezentării mărfurilor și a 
deservirii. Astfel, au recoman
dat o seamă de măsuri organi
zatorice cum ar fi aproviziona- 
rea din timp a magazinelor, 
inițierea unor întreceri între 
magazine, controlul asupra cu
rățeniei și asupra felului cum 
sînt conservate mărfurile, pre
cum și măsuri de selecționare, 
creștere și educare a cadrelor 
care lucrează în comerț.

— Lucrătorul din comerțul 
socialist — arăta la concluzii 
tovarășul deputat Barna îoan, 
prim-secretar al Comitetului ra-i 
ional de partid — trebuie să a- 
tragă cumpărătorii prin ținuta 
sa îngrijită, prin felul cald de 
a le vorbi; să nu lase pe nici un 
cumpărător să plece nemulțumit 
din magazin.

lai cea de a VHI-a 
ocupat pe larg de 
probleme care se 
în fața lu oratori -

a be-

înainte de termen
Constructorii din 

fixat drept obiectiv 
zilei de 7 Noiembrie să dea în

Lupeni și-au 
ca în cinstea

i
i
II

I

obiectî- 
contri- 
tencui- 
Gheor- 
5 zile

termen lucrările la 
Succese frumoase a 
brigada de tineret 

Moga Aurel. Lucrăm

zidarilor tencuitori 
instalatorii de apă. 
și zugravii. Briga-

folosință blocul 19 cu 33 apar
tamente. La înfăptuirea 
vului propus și-a adus 
buția brigada de zidari 
tori condusă de Căpitanu 
ghe care a terminat cu 
înainte de 
scara I-a. 
dobîndit și 
condusă de
rile de tencuieli de la scara IJ-a, 
punct de lucru al acestei bri
găzi, au fost terminate cu 3 zile 
mai devreme decît prevederile 
planului.

In urma 
au apărut 
electricienii
da de instalatori a lui Avram 
Ioan a terminat de montat în 

proporție de 90 la sută obiectele 
sanitare urmînd ca după freca- 
tul mozaicului că termine și res
tul. In prezent se fac pregătiri 
intense pentru montarea obiec
telor sanitare la celelalte 2 scări.

In lupta pentru îndeplinirea 
înainte de termen a angajamen
tului sînt antrenați și electricie
nii Dîna Vasile, Boda Traian, 
Cioroboiu Mihai și alții.

V. CIRSTO1U 
corespondent

Despre calitatea unor 
produse și despre Sanepid

Aproape că nu a fost deputat 
care a luat cuvîntul să nu cri
tice calitatea pîinii integrale și 
a mezelurilor produse de către 
întreprinderea de industrie lo
cală „6 August“, precum și sla
ba activitate a Sanepidului ra
ional în ce privește problema 
curățeniei în piețe, unele maga
zine și localuri de alimentație 
publică. Intr-adevăr calitatea 
pîinii integrale și a mezelurilor 
produse de această întreprinde-

I. MIRZA

(Continuare în pag. 3-a)

Deschiderea 
școlii serale economice 

de partid
Școala serală economică de 

partid de pe lîngă Comitetul 
raional de partid Petroșani, 
anunță 
luni, 5 
miercuri, 7 octombrie orele 17 
la anul 1. Toți elevii școlii sînt 
rugați a se prezenta în ziua 
și la ora fixate la sediul școlii 
care se află în incinta Cabi
netului de partid din Petro
șani

deschiderea cursurilor, 
octombrie la anul II și

U
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î 
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STEAGUL1 ROȘU

CULTURA-ARTA ‘ CULTURA-ARTA
Activitatea clobalQl nostru 

poate li imbunatantâ
Din punctul de vedere al con

dițiilor materiale create pe bună 
dreptate se spune despre clubul 
minier din Pețrila că se situea
ză printre lăcașurile de cultură 
fruntașe din Valea Jiului. Avînd 
săli suficiente pentru desfășura
rea activităților cultural-educati- 
ve. aici își duc viata numeroase 
cercuri, în care oamenii muncii 
din localitate pot activa potri
vit cu posibilitățile și talentul 
fiecăruia. Riblioteca are circa 
1.400 cititori, 300 persoane, tineri 
și vîrstnici activează în forma
țiile muzicale (orchestră de mu
zică ușoară, de muzicuțe, fanfară, 
cor, echipele dramatice (teatru de 
proză și brigada artistică de agi
tație), de dansuri, cercurile de 
arte plastice sau cercul literar 
etc

De curînd s-au deschis, tot în 
cadrul clubului nostru, și cursu
rile universității populare, unde 
pot participa cele mai largi cate
gorii de oameni ai muncii, indi
ferent de pregătirea lor școlară 
La aceste cursuri se vor preda 
lecții pe teme de cultură genera
lă, politico-ideologice sau tehnico, 
profesionale. Cei înscriși vor pu
tea să aleagă una sau mai mul
te din următoarele discipline : me
dicină, literatură beletristică, dra
maturgie, muzică, matematică cu 
aplicații în industrie, fizică cu 
aplicații, atomistică, geograrie 
economică, chimie cu aplicații, is
toria mișcării muncitorești etc. 
Fiecare disciplină va avea o pre
dare pe săptămînă, programul 
fiind astfel întocmit ca iiecar 
cursant să poată urma lecțiile 
disciplinelor la care s-a înscris.

Golectivul de conducere al clu
bului, alară de aceste acțiuni, 
mai are în planurile ce sînt tipă-

Manifestări 
cinematografice

Filme romînești ••a
Intre 6 și 10 octombrie a.c., 

Ia cinematograful 7 Noiembrie 
diri' Petroșani, rulează două noi 
filme romînești — „Pe drumurile 
Romîniei" și „O poveste ca în 
basme”.

<Su prilejul prezentării tn pre
mieră a acestor filme se vor face 
recenzii asupra lor, precum și o 
scurtă trecere în revistă a suc
ceselor cinematografiei romînești 
în anii de democrație populară.

...și un film sovietic
De asemenea, la cinematogra- 

lul Al. Sahia din Petroșani are 
loc marți, la orele 16, premiera 
festivă a filmului sovietic „Fete 
de aceeași vîrstă“, care se adre
sează îndeosebi tineretului, avînd 
un conținut deosebit de educativ.

Tinerețea, vîrsta la care se for
mează și se călesc caracterele, 
vîrsta la care se alege drumul 
vieții, cere cea mai mare severi
tate și exigență. față de tine în
suți, multă voință și judecată 
pentru a nu te abate de la dru
mul drept și a nu lua iluziile 
drept realitate.

Trei prietene, Sveta, Tanea și 
Kira, eroinele filmului sovietic 
în culori „Fete de aceeași vîrs
tă”, școlărițe pînă mai ieri, se 
pregăteau să pășească în viață 
și visau cu ardoare fericirea, dra
gostea. Viața le-a arătat însă cu 
cîtă seriozitate trebuie să lupți 
pentru adevărata fericire.

Rolurile celor trei prietene slnt 
interpretate de Ludmila Krîlova, 
în rolul Svetei și de tinerele de
butante Margareta Koșeleva, în 
rolul Kirei și Lidia Fedoseeva, în 
¡olul Tanei.

rite lunar și altele, cum ar ti 
recenziile sau prezentările de 
cărți, expoziții pe diferite teme, 
vizionări de filme în colectiv, 
simpozioane tehnice sau literare, 
întîlniri cu fruntașii în produc
ție, sau alte acțiuni menite să 
contribuie la educarea minerilor 
șl mai ales a tineretului în spi
ritul patriotismului și internațio
nalismului socialist

Nu se poate spune că respec- 
tîndu-se toate punctele din pro
gramul de activitate al clubului, 
nu s-au obținut rezultate satis
făcătoare. Ba, dimpotrivă. In ca
drul celui de-al V-lea concurs 
pe țară s-au prezentat bine, atît 
brigada artistică de agitație, cît 
și corul, echipa de dansuri popu
lare, fanfara și orchestra. E ade
vărat, față de posibilități și fa
ță de rezultatele altor ani, se 
putea face mai mult

Activitatea clubului nostru 
poate fi îmbunătățită, atît în a- 
ceastă direcție, 3 muncii artiști
lor amatori, cît și în ceea ce pri
vește manifestările cu caracter 
de masă. Pentru aceasta se cer© 
însă un sprijin mai _ mare 
din partea comitetului sindical 
și a celui U.T.M. de Ia (jună, 
cît și din partea cabinetului teh
nic, care în ceea ce privește pro
blemele educației tehnico-știlnți- 
fice a minerilor nu și-a adus a- 
proape deloc contribuția. Sînt 
foarte puțini ingineri și tehni
cieni care sprijină clubul.

Se cere ca aceștia, mai ales cei 
tineri, să fie mai mult atrași spre 
opera de educare și culturaliza
te a maselor, fie prin sindicat, 
fie prin U.T.M. sau A.S.I.T. Nu 
trebuie uitată nici contribuția ce 
o pot da sprijinirii clubului mim 
citorii vîrstnici, fruntașii în pro
ducție, comuniștii, care trebuie să 
se situeze în frunte, dînd greu
tate și prestigiu acțiunilor noas
tre, In felul acesta sîntem sigml 
că activitatea clubului nostru va 
putea fi substanțial îmbunătăți
tă, îneît în curînd să putem spu
ne cu toată siguranța că lăcașul 
nostru de cultură se numără 
printre cele fruntașe din raion, 
din toate punctele de vedere.

IOSIF KALMAN
președintele clubului minier

Petrila
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Strunim atomul —
viata s-o slujim! 

Spre stele și planete 
s-arcuiască pod 

Și-n nord ghețarii veșnici 
să-i topească 

Și în pustiuri
să ivească rod... 

Curînd și gura
va uita să geamă 

Și ochii plînși
rămlne-vor senini, 

Azi viitoru-n nava-i cosmică 
ne cheamă, — 

Croim prin timp
cărări pentru lumini... 

Noi din nemărginire 
sorbim 

Coroane, jerbe 
împletim, 

Planetele
și stelele-n

Dalbi telegari
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F. CULCEA 

ȘT. FENEȘANU 
membri ai cenaclului literar o 

„Minerul“ g

LA SFAT

— Prima problemă asupra că
reia o să ne oprim azi este cea 
a găsirii de forme mi, variate și 
eficace, de atragere a cît mai 
multi cititori la bibliotecă. După 
cum știți, de curînd, clubul nos
tru a fost înzestrat cu un aparat 
de proiecție și dispunem de 20 
diafilme pe diferite teme. Am 
căutat ca aparatul să poată fi 
folosit nu numai la serile sau 
diminețile de basm cu copiii, dar 
șl la consfătuirile la care participă 
muncitori. In acest scop am pro
curat diafilme cu teme interesante 
din domeniul N.T.S., „Să ne cu
noaștem patria” etc.

Membrii comisiei de sprijinire 
voluntară a clubului minier din 
Lonea îl ascultă cu atenție pe 
tov. Rusu Petru, responsabilul 
clubului. Consfătuirea lor are în-

-------- ■-■■■-----------> e ii ~_

Activitatea cenaclului plastic
Cenaclul plastic al (JAP. din 

Petroșani, care curînd împlinește 
5 ani de activitate, și-a cîștigat 
un prestigiu bine meritat, atît 
pe plan local, cît și pe plan re
publican

Membrii acestui cenaclu, ti
neri absolvenți ai institutelor de 
arte plastice din Cluj și Bucu
rești, veniți în Valea Jiului pentru 
a cunoaște viața minerilor și a 
o oglindi în imagini plastice, în 
acest an au obținut o seamă de 
succese.

Astfel, colectivul de graficieni 
a editat un album de linogravuri 
unic în țară, despre viața mine-

rilor în trecut și azi.
De asemenea, pictorii și gra

ficienii cenaclului au participat 
cu lucrări proprii la două expo
ziții despre Valea Jiului deschise 
la București în sala clubului 
C.F.R. Grivița Roșie și în sala 
Fondului plastic din b-dul .Ma- 
gheru, alte două în regiune la 
Lupeni și Deva, și alta la Arad.

Astfel. în prezent cenaclul plas
tic din Petroșani are deja create 
condiții optime pentru a se trans
forma într-o filială a Uniunii Ar
tiștilor Plastici, ceea ce va duce 
la ridicarea pe o treaptă nouă a 
artei plastice în întreaga regiune.

sa un conținut mult mai bogat 
Ei discută și despre felul în care 
trebuie atrași la viața clubului cît 
mai mulți muncitori, despre ac
țiunile care vor trebui organiza
te și la care trebuie să participe 
elevi și muncitori în comun etc. 
Asemenea scurte consfătuiri cu 
comisia de sprijinire a clubului 
au dat întotdeauna rezultate bu
ne, ele fiind urmate de îndeplini
rea sarcinilor stabilite. In felul 
acesta, clubul minier din Lonea 
-, reușit în ultimul timp să-și 
îmbunătățească mult activitatea. 
De fapt, numai privind interic 
rul clubului îți poți da ușor sea
ma de schimbările care s au fă
cut aici. Peste tot, te întîmpină 
panouri bine îngrijite, aranjate 
cu gust, care-ți vorbesc prin ima
gini despre succesele formații
lor artistice ale clubului, despre 
fruntașii în producție și în via
ța cultural-artistică, despre rea
lizările din patria noastră. Tot 
aici poți vedea un frumos panou, 
conținînd graficul întrecerii so
cialiste dintre sectoarele minei. 
El este zilnic modificat, conform 
rezultatelor obținute de mineri 
în>. subteran. Biblioteca este de 
asemenea bine dotată și îngrijită.

La toate aceste realizări un 
merit au desigur și membrii din 
comisia de sprijinire voluntară a 
clubului, care se străduiesc să 
ridice activitatea clubului pe a- 
treaptă cît mai înaltă.

In clișeu : Un aspect din tim
pul consfătuirii, la care participă 
Moroz Iuliana, Dobocan Ioana, 
Rusu Petru și Doroțan Valerica 

1 (de la stînga la dreapta).

^PARTEA "LEU L U J» de C. Teodoro
Pe șantier sosește un nou ad

junct al șefului în persoana lui 
Bartolomeu Moțoc, un tip aven
turier, meschin, din speța celor 
„foști“. Avid după bani și că
ruia profitul îi este satisfacția 
supremă, idealul de a trăi, de- 
îndată trece la căutarea unor 
complici pentru punerea în prac
tică a planurilor sale de fraudă 
și delapidare. Se asociază cu 
administratorul șantierului, găi
narul Pompilian care în tot ce 
are în păstrare vede doar mate
riale „perisabile“ pe care le sus
trage, le transformă în bani pen
tru a satisface pretențiile de lux 
ale consoartei sale, Valentina, 
fiică de fost general. Acest „trio“ 
este marcat în piesă prin ace
leași trăsături morale; necinste, 
decadență, lipsa simțului etic, 
idolatrizarea banuhii. Această 
galerie de personaje negative 
este ridiculizată puternic de au
tor, evidențiindu-se faptul că 
pentru ele noțiunea de a exista, 
de a trăi, are doar sensuri în
guste, materiale, lipsite de bu
curiile ce însoțesc munca, de en
tuziasm. Bartolomeu Motoc este 
un escroc de mare anvergură, ca
re se crede făcut pentru a con
duce; Pompilian e tipul imbe
cilului de dimensiuni și veleități 
mai reduse; Valentina e femeia 
ușoară, pentru care „remușca- 
rea“ provocată de repetatele a- 
dultere se concretizează _prin a-

ceea că-i face lui Pompilian 
niște „clătite cu dulceață de vi
șine“.

Bartolomeu Moțoc și Pompi
lian, în dorința de a-și asigura 
un cîștig ușor, și sigur după pă
rerea lor, recurg la plăsmuirea 
unui personaj fictiv: Pavel Ba
laban, care este trecut pe statul 
de plată, iar banii însușiți de

CRONICA TEATRALA

cei doi complici. Apoi Moțoc îl 
suspendă din lucru pe meșterul 
Dima. Aparent, lucrurile, în lip
sa inginerului șef Varlaam, se 
desfășoară pe placul „triunghiu
lui“ amintit. Dar aceasta este 
numai aparența pentru că mun
citorii de pe șantier sezisează 
matrapazlîcurile și, încetul cu 
încetul, sub aparența liniștei, 
pregătesc demascarea jefuitorilor 
avutului obștesc. Liniștea, care 
un timp a stimulat activitatea 
delapidatorilor, rămîne de do
meniul trecutului și odată cu so
sirea lui Varlaam se pare că de
lapidatorii vor fi demascați. Dar 
nu ! Se petrece ceva ce uimește 
deopotrivă atît spectatorii, cît și 
pe... Bartolomeu Moțoc. Comi
sia întrunită pentru repartiza
rea unei locuințe hotărăște ca a- 
ceasta să-i fie dată meșterului

fruntaș Pavel Balaban 1 Moțoc 
rămîne ca trăsnit și, neavînd în
cotro, trebuie să-l cheme pe Pa
vel Balaban din camera alătu
rată unde — precum mințise 
Moțoc celorlalți — trebuia să se 
găsească meșterul. Moțoc știa 
mult prea bine că acolo nu-i ni
meni și cu toate acestea — în 
disperarea sa — se duce la ușă 
și cheamă meșterul. Stupefacție l 
După chemare, pe ușă își face 
apariția Pavel Balaban, produ
sul năstrușnic al fanteziei Iui 
Moțoc 1

Moțoc și Pompilian îl cred pe 
Balaban drept un escroc de ma
re talie care i-a salvat numai 
pentru ca să le răpească oiști- 
gul. Balaban îi lasă să creadă 
astfel și reușește să le afle pla
nurile, apoi să-i demaște.

In piesă, personajele poziti
ve, inginerul șef Varlaam, in
ginerul Sava, meșterul Dima, 
normatoarea Sanda, zugravul 
Luigi, Pavel Balaban (locote
nent major de miliție care apa
rent se asociază cu jefuitori 
pentru a-i putea demasca) con
stituie fiecare separat cîte o li- 
gură luminoasă și luați la un 
loc, un tot unit moral. Aceste 
personaje își găsesc bucuria în 
munca, în viața nouă pe care o 
trăiesc cei ce muncesc.

Această comedie satirică, al
cătuită pe coordonatele farsei, 
constituie o remarcabilă reali-

zare a dramaturgiei noastre, dat 
fiind că abordează în limitele 
comediei una din problemele ar
zătoare ale realităților zilelor 
noastre, grija pentru păstrarea 
avutului obștesc. In același timp, 
personajele pozitive, fără să fie 
deloc diminuate, sînt construite 
în raport cu cerințele genului — 
adică avem de-a face cu perso
naje pozitive de comedie.

Fără îndoială că piesa are șt 
unele lipsuri determinate de 
faptul că uneori farsa pare ne
verosimilă, alteori reliefarea e- 
senței acțiunii este neglijată în 
favoarea peripețiilor scenice ne
justificate. De asemenea, pe a- 
locuri se întîlnesc artificii în 
rezolvări, concesii făcute în text 
unui umor ieșit din uz. Dacă 
piesa manifestă un crescendo în 
primele două acte, ajungîndu-se 
la apogeu în finalul actului II, 
în continuare intensitatea acțiu
nii scade brusc.

Spectacolul prezentat de Tea
trul de stat diin Petroșani cu a- 
ceastă piesă în regia lui Mar
cel Șomai, pe bună dreptate s-a 
bucurat de un real succes. Re
gia a imprimat fiecărei inter
pretări expresia adecvată, stu
diind cu grijă rolurile; s-au lu
crat la amănunt numeroase sce
ne deosebit de valoroase care au 
avut darul să sublinieze carac
terul personajelor, să clarifice 
subtextul piesei, să contribuie la 
crearea unui spectacol plin de 
savoare. Ritmul în care s-a des
fășurat spectacolul, verva cu ca-
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VIAȚA PE PARTID

MUNCA BE PARTID DIN ȘCOALĂ 
LA NIVELUL NOILOR SARCINI!

Școala medie mixtă din Pe
troșani este cea mai mare unita
te școlară de cultură generală din 
raionul nostru. Aici învață peste 
1.000 de elevi, fii și fiice ale oa
menilor muncii din Petroșani și 
din alte localități ale Văii Jiului 
Prin unificarea recentă a celor 
două școli medii de cultură ge
nerală din localitate într-o sin
gură școală s-au creat condiții și 
mai bune pentru desfășurarea 
procesului de învățămînt, pentru 
pregătirea temeinică, multilatera
lă a elevilor.

Unificarea celor două școli, 
precum și noile hotărîri luate de 
partid și guvern pentru îmbună
tățirea învățămîntului seral și 
fără frecvență, pun în fața celor 
peste 100 cadre didactice din 
școală sarcini și mai mari. Cii 
mare răspundere va trebui să-și 
desfășoare activitatea cadrele di
dactice pentru educarea elevilor 
în spiritul dragostei față de pa
trie și a frăției între popoare, 
pentru dezvoltarea concepției ma- 
terialist-dialectice despre lume. O 
deosebită atenție va trebui să a- 
corde profesorii de la cursul se
ral al școlii ajutorării elevilor 
muncitori pentru însușirea temei
nică a materiilor predate.

îndeplinirea acestor sarcini de 
răspundere depinde în mare mă
sură de influența pe care o exer 
cită organizația de bază din ins
tituție asupra întregului proces 
le învățămînt, de preocuparea ei 
pentru ridicarea continuă a răs
punderii corpului didactic față de 
îndeplinirea conștiincioasă a obli
gațiilor ce-i revin în instruirea 
și educarea comunistă a elevilor

Recent a avut loc la Școala me
die mixtă din Petroșani adunarea 
generală de dare de seamă și a- 
legeri a organizației de partidj 
Adunarea generală dc alegeri a 
constituit un bun prilej pentru 
analizarea preocupării corpului 
didactic pentru instruirea temei
nică a elevilor, analizarea pro
blemelor legate de aplicarea ho- 
tărîrii partidului și guvernului 
cu privire la îmbunătățirea învă
țămîntului seral și fără frecven
ță, întărirea 
țămîntului cu 
ției socialiste, 
prezentată în 
Dancu Ioan, vechiul secretar al 
organizației de bază a reușit 
să oglindească în mică măsură 
activitatea desfășurată în cursul 
unui an de biroul organizației de 
bază. Ea a enumerat unele mă-

suri luate și acțiuni întreprinse 
de conducerea școlii pentru îm
bunătățirea procesului instructiv- 
educativ, vorbind mal puțin des
pre felul cum și-au îndeplinit sar- 
cinile membrii și candidații de 
partid-

Referlndu-se la desfășurarea a- 
nului de învățămînt ideologic, 
pentru cadrele didactice darea de 
seamă a amintit existența unor 
lipsuri, în rest s-au dat recoman
dări noului birou să sprijine mai 
mult învățămîntul politic al ca
drelor didactice, să nu șe mulțu
mească numai cu organizarea în- 
vățămîntului ci să se preocupe 
și de conținutul învățămîntului.

Sarcinile actuale ale lucratorilor din comerț- s

Aprovizionarea de iarnă a populației 
și o deservire ireproșabili

legăturii învă- 
practica construc- 
Darea de seamă 
adunare de tov.

Pe marginea adunării ge
nerale de dare de seamă și 
alegeri a organizației de ba
ză de la Școala medie mix
tă Petroșani.

Darea de seamă a criticat a- 
poi activitatea organizației U.T.M. 
difi școală, faptul că majoritatea 
profesorilor utemiști s-au rezu
mat doar la achitarea cotizației 
de membru. Biroul organizației 
de bază a analizat de 3 ori acti
vitatea organizației U.T.M. La 
propunerea biroului organizației 
de bază, organizațiile U.T.M. din 
unele clase au luat în discuție si
tuația la învățătură a elevilor, 
fapt ce a dus la rezultate bune. 
Rău a fost însă că acest lucru 
nu s-a făcut la toate clasele. Da
că organizația U.T.M. nu a adus 
o contribuție corespunzătoare la 
îmbunătățirea procesului de înva- 
vățămînt în ș.coală aceasta se 
datorește și faptului că secreta
rul U.T.M. din școală, tov. Szabo 
Ștefan a rămas pasiv față de 
sarcinile ce i-au revenit. Dacă, 
deși la general, darea de seamă 
a vorbit despre munca profesio
nală, apoi despre activitatea bi
roului și a comuniștilor, despre 
felul cum s-au preocupat ei de 
respectarea normelor vieții inter
ne de partid, de întărirea organi
zației de partid nu s-a arătat ni
mic. In școală muncesc nume
roase cadre didactice tinere, cins
tite, care merită să devină can
didați de partid. Totuși munca 
pentru întărirea organizației de 
bază s-a desfășurat nesatisfăcă
tor. Despre munca politică pen
tru întărirea organizației de 
bază, despre munca cu activul

fără de partid nu s-a vorbit ni
mic.

Avînd un caracter general, lip
sit de conținut concret, darea de 
seamă n-a stimulat dezbaterile 
care trebuiau să aibă loc în adu
nare ca dovadă dintre cei 7 par- 
ticipanți Ia adunare au luat cu- 
vîntul doar 2 tovarăși, și aceștia 
noi veniți în această organizație. 
Iar tov. Lupșor Olga, Teodoro- 
vici Vasile și alții, deși sînt 
vechi membri ai organizației nu 
au avut nimic de spus în legătu
ră cu activitatea desfășurată de 
organizația de bază. In răspun
surile date la întrebările puse în 
adunare tov. Dancu Ioan a ară
tat că : Cadrele didactice își fac 
datoria și că în activitatea obș
tească mai există „o oarecare de
lăsare“. Dar, despre ce s-a făcut 
pentru curmarea delăsării, como
dității mai bine spus, nu a spus 
nimic. In relațiile dintre profe
sori și elevi mai dăinuie încă cu- 
vîntul „domnule“. In această pri
vință, spunea tov. Dancu, s-a 
cerut profesorilor să comunice e- 
levilor să nu mai folosească a- 
cest cuvînt. Și atît.

In încheiere, adunarea generală 
a adoptat o hotărîre care preve
de principalele obiective ale mun
cii de viitor. Noul birou al or
ganizației de bază trebuie să tra
gă învățăminte din lipsurile de 
pînă acum și să muncească cu 
stăruință pentru curmarea lor 
grabnică. Chezășia îmbunătățirii 
muncii de partid la Școala me
die mixtă din Petroșani este în
tărirea rîr.durilor organizației de 
bază, a combativității membrilor 
și candidaților de partid.

I. DUBEK

(Urmare din pag. l-a}
lasă mult de dorit, lucru ca- 
a fost criticat și cu alte o- 

s-au

re 
re 
căzii, și de fiecare dată 
luat angajamente ori s-au găsit 
justificări: ba că făina este din 
grîu nou, ba că procesul de fa
bricație a pîinii cu coacere con
tinuă nu e cel mai bun. ba că 
la fabrica de mezeluri nu sînt 
specialiști. Realitatea este că to
varășii din conducerea indus
triei noastre locale nu se prea 
frămîntă pentru îmbunătățirea 
calității acestor produse.

Deputății Utto Ludovic, Ma- 
ria fordache, Cosma Alexandru 
și alții au criticat aspru Sane
pidul raional. Acest organ, care 
trebuie să vegheze la igiena pu
blică, tolerează administrațiilor 
piețelor din orașele Lupeni și 
Petroșani multe nereguli în ce 
privește curățenia, iar controlul 
asupra unităților T.A.P.L. și a 
fabricilor de pîine și mezeluri 
este sporadic. Deputății au re
comandat ca în piețe și în lo
curile unde se vînd fructe să fie 
așezate mai multe coșuri pentru 
colectarea resturilor și a gunoa
ielor șl ca și organele de mili
ție să vegheze la respectarea 
rățeniei publice.

cu-

se- 
cu-

Aprovizionarea de iarnă 
problema nr. 1

Rapoartele prezentate în 
sîune, deputății care au luat
vîntul, majoritatea prevederilor 
din hotărîrea adoptată s-au re
ferit și se referă Ia măsurile ce 
trebuie luate pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări de iar
nă a oamenilor muncii 
lea Jiului cu legume,

din Va- 
zarzava-

tun și fructe. Trebuie arătat că 
această problemă a stat în cen
trul ordinei de zi și a sesiuni
lor sfaturilor populare din loca
lități.

Măsurile elaborate de cea de 
a VlII-a sesiune cu privire la bu
na aprovizionare de iarnă a 
populației se referă la mărirea 
exigenței colectivului O.A.D.L.F. 
față de calitatea legumelor, zai- 
zavaturilor și fructelor pe ca
re le pune în desfacere (acțiune 
ce trebuie intensificată mai ales 
la recepție), aprovizionare cui 
prioritate a localităților perife
rice și crearea unei strînse con
lucrări între această organiza
ție comercială și organele C.F.R. 
în scopul scurtării timpului de 
transport și punere la descărca
re a vagoanelor cu produse ușor, 
perisabile. S-a indicat conduce
rii O.A.D.L.F. să transporte cît 
mai multe legume, zarzavaturi 
și fructe în trenuri marșrute, 
ceea ce asigură un transport ra
pid, fără prea multe manevre. 
De asemenea, s-a recomandat: 
administrațiilor de cantine ea, 
în vederea aprovizionării de iar
na cu legume și zarzavaturi de 
bună calitate, să trimită delegați' 
la bazele undte sc recepționează' 
aceste produse.

Ca și îrt privința celorlalte or-; 
ganizații comerciale, sesiunea’ 
Sfatului popular raional a in
sistat asupra necesității unet 
mai bune prezentări a legume-, 
lor, zarzavaturilor și fructelor în 
unitățile O.A.D.L.F. Pentru a-, 
ceasta trebuie ca magazinele și 
chioșcurile să fie aprovizionate, 
înainte de începerfea orarului de 
serviciu în așa fel ca vînzătoni 
și gestionarii să poată spăla sau 
sorta produsele, să le expună 
cu gust și să facă curățenie.

Consfatuipe de producție 
la preparația Lupeni

De curînd, colectivul prepara- 
ției Lupeni a analizat în cadrul 
unei consfătuiri de producție fe
lul cum au fost realizate anga 
jámentele luate în cursul acestui 
an.

In cadrul consfătuirii de pro
ducție a reieșit că preparația nu 
stă prea strălucit cu îndeplini
rea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate: n-a fost reali
zată producția globală, nici re
cuperarea globală, nici prețul de 
cost și nici economiile planificate.

După susținute dezbateri, în 
care au analizat amănunțit situa-

parte, se

re au evoluat personajele au im 
primat jocului nota autentică 
cerută de comedie. Personajele 
negative au fost puternic ridi
culizate, iar trăsăturile morale 
ale celor pozitive (deși pe alo
curi cu lipsuri) evidențiate în 
mod corespunzător.

Dintre interpreți pe primul 
plan se situează jocul lui Dem. 
Columbeanu, care în rolul lui 
Pompilian a creat un personaj 
suculent și, fără ostentație sau 
tendințe de caricaturizare a sub
liniat servilismul. nimicnicia 
morală și intelectuală a perso
najului. Meritul regiei și a in- 

; terpretului constă în faptul că 
' s-au evitat exhibițiile scenice, 
gratuitățile la care „trage“ ro
lul. Interpretul a înțeles pe de
plin caracterul lui Pompilian și 
fără să meargă la îngroșări, cu 
un comic gras, multă abilitate 
și vioiciune a adus în scenă un 
personaj autentic.

In rolul lui Bartolomeu Mo
țoc, Jean Tomescu de aseme
nea a creat un personaj în cea 

. mai mare parte veridic. La în
ceput, în ispostaza omului o- 
nest, a evoluat cu pondere, răs- 
pîndind în jurul său un aer de 
autoritate, mai apoi însă, înce- 
pînd din scena cu Stela treptat- 
treptat 
ridicol, 
situația 
mascat 
a fost ■ 
anțat,
scenice prin care trece persona
jul. Cu toate alternanțele de joc

a devenit un Don Juan 
ca apoi să se arate în 
jefuitorului încolțit, de- 

pînă la urmă. Jocul său 
convingător și bogat nu- 
în raport de situațiile

impuse de rol, nu s-a abătut de 
la linia genului, integrîndu-se în 
comedie. Pe alocuri (mai ales 
în actul II în scena cu ingine
rul Sava) are ezitări, opriri din 
care cauză ritmul este încetinit.

Milena Rizescu (Valentina) 
fără să accentueze nota de vul
garitate cuvenită, acționînd în 
limitele rolului, uzînd de mijloa
ce simple de joc, de o dicție a- 
decvată și expresivă, a creat cu 
multă înțelegere tipul femeii u- 
șoare. Jocul său plin de vervă, 
exhuberant chiar pe alocuri a 
fost în notă deplină cu cerințele 
rolului.

O surpriză plăcută a consti
tuit jocul lui Alex. Zecu (Luigi) 
care prin comportamentul său 
scenic a participat activ la at
mosfera de comedie. Sigur, calm 
(cu mișcări prea multe în scena 
cu Bartolomeu Moțoc) a înfăți
șat optimismul omului munci
tor, încrederea sa în tot ce se 
făurește.

Stela Popescu (Sanda), a a- 
dus în scenă farmecul tinereții, 
spontaneitate, o notă de entu
ziasm. A izbutit mai ales în fi
nalul actului III. Mircea Zaba- 
lon (inginerul Sava) a creat un 
personaj optimist, entuziast, ti
pul tînărului care în muncă își 
găsește rostul. A fost dinamic, 
convingător. Mai puțin a izbutit 
în jocul său Traian Dănescu 
(Dima). Dacă la început cores
punde, mai apoi însă, (după sce
na în care este destituit) devine 
șters și prin felul de a se com
porta se pare că ar fi bolnav,

un om incapabil de muncă și 
nici pe departe meșterul care 
clocotește de dorința de a munci, 
plin de elan dar care este oprit 
de la muncă de Moțoc. Nici miș
cările sale din ultima scenă nu 
sînt 
rului 
creat 
prin 
dere, 
folosit cu pricepere 
convorbirile sale cu 
alocuri însă a fost 
distant puțin, ceea ce nu putea 
justifica întrutotul dragostea pe 
care i-o purtau cei de pe șan
tier. Alex. Codreanu în rolul lui 
Pavel Balaban a înfățișat firesc 
atît chipul falsului meșter cît și 
pe cel al locotenentului de mi
liție, interpretînd cu dezinvoltu
ră. A greșit adesea prin mișcări 
exagerate și nejustificate (mai 
ales în discuțiile cu Moțoc).

Decorurile (Lidia Pincus) au 
fost sugestive și cu gust execu
tate; costumele de asemenea au 
servit spectacolului cu unele ex
cepții. Cel al lui Pavel Balaban 

‘nu corespunde atît din pricina, 
culorilor, cît și a execuției. A 
fost dezavantajat datorită peru
cii precum și a costumului care 
pare mult prea neîngrijit, inter
pretul lui Dima.

In încheiere, se poate spune, 
că spectatorii prezenți la pre
mieră și 
urmat au 
loroasă a 
Petroșani.

ția existentă — care în 
datorește și faptului că minele 
n-au livrat cărbunele planificat — 
muncitorii și tehnicienii prepara- 
ției Lupeni și-au întocmit un plan 
de acțiune cu măsuri tehnico-or- 
ganizatorice pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate. De pildă. 
In domeniul economiilor se vor 
lua măsuri de reducere a consu
mului specific de barită cu 1,3 
kg. pe tona de cărbune prelucrat 
ceea ce va aduce o economie de 
93.600 lei, apoi micșorarea canti
tății apei de circulație și reduce
rea consumului de curent cu 
160.000 KWO va aduce o nouă 
economie de 78 400 lei și alte 
semenea măsuri.

FEHER SIMION 
corespondent

★

Lucrările celei de a VflI-a se
siuni a Sfatului popular raional 
au fost pătrunse de grija față 
de nevoile oamenilor muncii din 
Valea Jiului și pentru continua 
îmbunătățire a aprovizionării șl 
deservirii prin unitățile corner« 
țului nostru socialist.

- — =•- ■¿r -« —

a

a

a-

Constituirea Societății 
de științe economice 

dîn R. P. R.
In ziua de 29 septembrie a.c. 
avut loc ședința de constituire 
Societății de științe economice

din Republica Populară Romî« 
nă, al cărei scc-p este dezvoltarea 
cercetărilor economice în țara 
noastră și extinderea legăturilor 
științifice internaționale. In șe
dință a fost discutat și adoptat 
Statutul societății. Societatea va 
avea două secțiuni: de științe 
economice și de statistică.

adecvate. In rolul ingine- 
șef Varlaam, Al. Jeles a 
un personaj complex, care 
prezența sa inspiră încre- 
respect. A fost subtii și a 

ironia în 
Moțoc. Pe 
superficial,

spectacolele care 'au 
aplaudat o creație va- 
colectivului teatral din

V. FÜLES!

P U B L I CMÄT ATE
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! ANUNȚ
Oficiul de aprovizionare 

și desfacere a legumelor și 
fructelor Petroșani anunță 
că de lai data de 5 octom
brie 1959 s-a organizat a- 
provizionarea de iarnă a 
populației din ' Valea Jiului 
cu produse agro-alimentaire 
ce se pot găsi la toate uni
tățile de desfacere din raion.

Pentru aprovizionarea cu 
cartofi s-au organizat locuri 
de desfacere la rampa Vis- 
coza din Lupeni, gara Lu
peni, gara Vulcan, rampa 
minei Peîriia precum și la 
toate unitățile O.A.D.L.F.

T.A.P.L. Petroșani
A N U N Ț Ă

Desciiioarea crameier ir 
ineaiiBe Lom Petri», re- 
iraoMi, Luoeni, umcan, on- 
cani și ftnftiMsa uimii k vor 
setui din oMRMMtfi: 

mititei, 
patricieni,

. cTrnafi de pere, 
ficat, rinichi 
și renumita pastraml 
de capră cu mămMIfă.
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In Intimpinarea celei de a 10-a aniversări 
a R. 0, Bermane

Lucrările Adunării Generale 
a O.

NEW YORK 3 (Agerpres).
Paralel cu ședințele celei de a 

14-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. au loc ședințele 
comitetelor. In cadrul ședinței 
din 2 octombrie a comitetului 
pentru problemele administrative 
și bugetare au continuat discu
țiile în problema schemei buge
tare a Organizației 
Unite pe anul 1960.

Luînd cuvîntul la 
prezentantul Uniunii 
atras atenția comitetului 
pra faptului că în cursul ultimi
lor cîțiva ani bugetul O.N.U. se 

totul neîntemeiat, 
se cheltuiesc

N ațiunrlor

discuții re- 
Sovietice a 

asu-

irosește cu 
fondurile O.N.U. 
pentru finanțarea unor organe 
create prin violarea Carteii 
O.N.U., care cele mai adesea nu 
au nimic comun cu sarcinile 
sprijinirii păcii și securității sau 
ou acordarea de ajutor economic 
statelor care au nevoie de el. 
Este necesar, a declarat repre
zentantul sovietic, să se pună 
capăt finanțării organelor spe
ciale create pentru încordarea 
reațiilor dintre țări — ca de pil
dă comisia O.N.U. pentru Co
reea sau așa-numitul reprezen
tant al O.N.U. pentru Ungaria. 
Menținerea acestui gen de co
misii specule, care sînt rămăși
țe ale „războiului rece“, a sub
liniat el, este de neîngăduit mai 
ales acum, cînd a început o slă
bire a încordării internaționale.

Pentru îmbunătățirea activită
ții aparatului O.N.U. și pentru 
a i se imprima o mai mare fle
xibilitate și operativitate, pre
cum și pentru c economisire ra-

N.
țională a fondurilor, reprezen
tantul U.R.S.S,, a declarat că în 
bugetul O.N.U. pe anul 1960 
cheltuielile să fie cu 10—15 lai 
sută sub nivelul cheltuielilor din 
anul 1958. In încheiere, el a de
clarat că delegația sovietică este 
dispusă să examineze și să dis
cute orice propunere care urmă
rește ca prin reducerea cheltuie
lilor administrative și operative 
ale O.N.U. să se sporească aju
torul tehnic și economic acordat 
țărilor slab dezvoltate și mai cu 
seamă acelor țări care s-au eli
berat recent de sub dependența 
colonială.

NOU EȘEC
LA CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL 3 (Ager
pres).

Agenția U.P.I. anunță că la 2 
octombrie un model al unei ra
chete de tip „Polaris“ a explo
dat la mai puțin de un minut 
de la lansarea sa de la baza 
Cap Canaveral. Autoritățile au 
anunțat că explozia se datoreș- 
te unei „deficiențe“ de funcțio
nare. U.P.I. subliniază că acest 
eșec, al doilea în decursul unei 
săptămîni „este o mare deza
măgire“ pentru flota de război 
americană care intenționează să 
înarmeze submarinele sale 
rachete de tip „Polaris“.

i
j
i 
I»

Moior de autovehicul 
de 1000 C. P.

MOSCOVA 3 (Agerpres). —
Un grup de specialiști sovie

tici în frunte cu Boris Spltalnîi, 
doctor în științe tehnice, a rea
lizat un motor de autovehicul cu 
o putere de 1000 C.P., care poa
te să funcționeze pe bază de ben
zină, de reziduri ale rafinării
lor de petrol și de gaze 
rale.

Procesele de ardere în i 
sînt dirijate. Atunci dnd i 
ză solicitarea motorului, 
mul stabilit se asigură în 
automat fără intervenția 
lui.

O cameră originală de 
presiune, realizată de specialiști, 
a permis să fie eliminată influ
ența dăunătoare a detonați îlor 
amestecului de ardere. Aceasta 
exclude necesitatea de a se a- 
dăuga în combustibil antideto
nante toxice.

Gradul ridicat de comprima
re a amestecului de aer cu com
bustibil și apoi arderea gazelor 
de evacuare în noul motor asi
gură funcționarea lui fără fum 
și fără noxe.

Proiectanții au soluționat de 
asemenea cu succes problema 
angrenării transmisiilor cu roți 
dințate și au redus la minimum 
frecarea Ia mișcarea pistoanelor.

Greutatea noului motor nu de
pășește greutatea unui 
bișnuit de autovehicul, 
prezent, cu o putere 
180 C.P.

natu-

motor 
varias- 

regi- 
I mod 

omu-

com-

motor o- 
folosit în 
de 150—
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Emiratele săplăînii • 0
• La 27 septembrie a sosit J 

la Pekin delegația de partid J 
și guvernamentală a Republi- S 
cii Populare Romîne condusă 2 
de tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. și vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romî
ne. Delegația a luat parte la 
festivitățile sărbătoririi celei 
de-a 10-a aniversări a R. P 
Chineze.
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28 septembrie s-a 
Moscova după o i 
13 zile prin Sta- 2 
N. S. Hrușciov, j

Consiliului de j 
U.R.S.S. A doua •

* I 
i
ii«
Í 
r
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• Luni,
înapoiat la 
călătorie de 
te le Unite, 
președintele 
Miniștri al 
zi, 29 septembrie, N. S. Hruș- 2 
dov a plecat la Pekin cu un j 
avion „TU-114“ pentru a par-2 
ticipa la marea sărbătoare a 2 
poporului chinez. J

♦• La Washington a avut loc J 
la 28 septembrie o conferință j 
de presă a președintelui Ei- 2 
senhower. Președintele S.U.A. J 
a vorbit cu căldură despre vi- j 
zita lui N. S. Hrușciov în Sta- j 
tele Unite și a declarat că la 2 
Câmp David au fost înlăturate ; 
numeroase obiecțiuni pe care* 
le-a avut partea americană în * 
ceea ce privește ținerea unei4 
conferințe ta nivel înalt. |

• La 1 octombrie poporul î
chinez a sărbătorit cea de-a • 
10-a aniversare a Republicii Î 
Populare Chineze. La festivi- ț 
tați au participat delegați din ♦ 
87 de țări. 20

• In ziua de I octombrie a 2 
fost dată publicității „DECLA- î 
RAȚIA GUVERNULUI RO- • 
MIN CU PRIVIRE LA PRO-i 
PUNERILE GUVERNULUI* 
UNIUNII SOVIETICE IN* 
PROBLEMA DEZARMĂRII“. 2 
In declarație se arată că gu- J 
vernul R. P. Romîne sprijină J 
cu căldură propunerile sovie- • 
tice menite să înlăture pentru 2 
totdeauna războiul din lume.;

PEKIN — Liu Șao-ți, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez 
și președinte al R. P. Chineze, și 
Ciu De, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez și președinte al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, au avut în 
seara zilei de joi o întrevedere 
cu Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. și vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne. Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

KIEV — La 2 octombrie, mi
nistrul Agriculturii al S.U.A. 
Ezra Taft Benson, care se află 
în Uniunea Sovietică la invita
ția ministrului Agriculturii al 
U.R.S.S., a sosit la Kiev venind

de la Moscova. împreună cu el 
au sosit ministrul Agriculturii 
al U.R.S.S., Vladimir Mațkevici, 
precum și un grup de ziariști a- 
mericani.

PEKIN — Capitala Chinei 
continuă să găzduiască delega
ția de partid și guvernamentală 
a U.R.S.S. în frunte cu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. - ■ ■
Consiliului 
U.R.S.S.

La 2 octombrie 
a vizitat ambasada U.R.S.S. la 
Pekin, situată într-o nouă clă
dire ridicată de constructorii 
chinezi. N. S. Hrușciov a fost 
însoțit de membjii delegației 
precum și de alte persoane.

Și 
de

președinte al 
Miniștri al

N. S. Hrușciov

An de an, in
dustria grea a 
R. D. Germane se 
dezvoltă conside
rabil pe calea 
socialismului.

Fascismul german, cel mai 
mare dușman al poporului, în 
timpul dictaturii sale a lăsat 
multe regiuni din teritoriul unde 
în prezent se află R.D.G. într-o 
stare de înapoiere.

Puterii democratice instaurate 
în R.D.G., i-a revenit sarcina prin
cipală de a lichida rămînerea în 
urmă a țării prin construirea unei 
industrii socialiste de mare ca
pacitate la baza căreia stă tehni
ca cea mai modernă. O aseme
nea industrie se află în prezent 
în plină construcție, așa cum de
altfel 
sește 
lă a

Un

Principalele obiective ale celu 
de-al doilea plan cincinal 

au fost îndeplinite anul acesta
BERLIN 3 (Agerpres). ADN 

anunță :
Principalele obiective ale ce

lui de-al doilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale a R. D. Germane între anii 
1956 și 1960 au fost îndeplinite 
anul acesta.

In cuvîntarea sa cu privire la 
legea planului septenal rostită 
în Camera Populară, tov. Wal- 
ter Ulbricht a spus că cifrele de 
plan pentru anul 1959 au fost 
deja majorate. Aceasta se dato- 
rește muncii entuziaste a mun
citorilor și ajutorului acordat de 
Uniunea Sovietică și de țările 
de democrație populară. In 
cursul planului septenal se pre
vede o creștere a producției cu 
aproximativ 6—7 la sută anual.

o 
la

la 
în- 
ce- 
D

giunea Gera, care participă 
„bătălia oțelului“ în cadrul 
trecerii organizate în cinstea 
lei de-a 10-a aniversări a R. 
Germane, a reușit să se situeze
în fruntea oțelarilor care iau par
te la această întrecere.

Muncitorii din această între
prindere au produs peste plan 
cca. 40.000 tone de fier brut și 
oțel.

In annl 1958 s-a înregistrat 
creștere a producției de 10,9 
sută

Oțeiăria „Maxhutte“ 
în fruntea întrecerii

BERLIN 3 (Agerpres). ADN 
anunță:

Oțeiăria „Maxhutte“ din re-

Succesele muncitorilor 
de la combinatul 
«W ilh elm Pieck»

BERLIN 3 (Agerpres). ADN 
anunță :

Muncitorii de la combinatul 
de prelucrare a cuprului „Wil- 
helm Pieck“, de la Mansfeld ait 
obținut succese deosebite în 
muncă în cinstea celei dte-a 10-a 
aniversări a R. D. Germane. La 
2 octombrie ei au raportat pre
ședintelui R. D. Germane, W 
Pieck că în cadrul întrecerii so
cialiste organizate în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie și-au înde
plinit cu 12 zile înainte de ter
menul stabilit sarcina planifica
tă. Aceasta înseamnă că ei au 
dat în plus produse în valoare 
de 5,5 milioane mărci.

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

Delegația sovietică la cea de-a 10-a 
G.aniversare a R. D.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniș- 

au hotărît să 
Germană pentru 
festivitățile cu

de a 10-a anive

tri al U.R.S.S. 
trimită în R. D. 
a participa la

prilejul celei 
sări a proclamării Republicii 
Democrate Germane o delegație 
de partid si guvernamentală a 
U.R.S.S

Delegația va fi condusă de. 
Frol Kozlov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

G----------------

In ajunul alegerilor din Anglia
— Declarația lui

LONDRA 3 (Agerpres)
John Gollan, secretarul gene

ral al Partidului Comunist al 
Marii Britanii, luînd cuvîntul la 
1 octombrie în cadrul unei adu
nări electorale de la Whygan 
(comitatul Lancashire) a cerut 
ca în apropiatele alegeri „să se 
desfășoare lupta pentru obține
rea majorității laburiste și pen
tru alegerea comuniștilor în par
lament“.

Argumentînd necesitatea ale
gerii comuniștilor în parlament,

John Gollan —
Gollan a declarat că prezența lor 
va constitui o garanție a faptului 
că în cadrul parlamentului se va 
duce lupta pentru o adevărată 
politică de pace, pentru naționa
lizarea socialistă, extinderea pi? 
tei interne a Angliei prin majo
rarea salariilor și pensiilor, iar 
»■> pieții externe — prin dezvol
tarea comerțului între Est și Vest 
și prin acordarea de împrumu
turi cu dobînzi mici fostelor te
ritorii coloniale.

Pe primul loc în lume în ce privește

în plină construcție se gă- 
întreaga economie naționa- 
țării prietene.
loc important în cadrul in

dustriei R.D.G. îl ocupă indus
tria extractivă și în special căr
bunele. Prin descoperirea și da
rea în folosință a unor noi ză
căminte și prin dezvoltarea celor 
existente. Germania democratică 
a ajuns ca în prezent să se si
tueze în fruntea tuturor țărilor 
lumii în ce privește producția de 
cărbune brun; aceasta fiind și 
principala sursă de energie 
R.D.G. Industria energetică, 
combustibilului și cea chimică,

în
a

producția de 
folosesc ca principală sursă de 
energie și materie primă cărbu
nele brun.

In regiuni ca Leipzig, Halle, 
Cottbus se găsesc mari exploa
tări carbonifere, de unde zilnic 
se extrag cantități enorme de 
cărbune brun. Marele avantaj de 
care se bucură prietenii noștri 
din R.D.G. este că exploatările 
cele mai mari de cărbune sînt la 
suprafață. Acest lucru nu numai 
că exclude anumite greutăți de 
ordin tehnic, dar dă posibilități 
de folosire pe scară largă a me
canizării, ușurează planul extrac
ției, face posibilă o creștere con
siderabilă a producției și produc
tivității muncii. La minele de 
cărbuni din localitățile mai sus 
amintite sînt folosite pe scară 
largă excavatoarele mari care 

‘asigură un randament deosebit 
în extracție. Producția de căr-. 
bune in R.D.G. a crescut mult 
față de anii dinainte de război. 
In timp ce în anul 1936, în re
giunile de mal sus se extrăgeau 
în total 97 milioane tone anual, 
în prezent, în R.D.G, se extrag 
anual circa 215 milioane tone 
cărbune, ceea ce înseamnă 41 la

cărbune brun
sută din producția mondială. 
Prin darea în folosință a noilor 
mine, la care se lucrează în pre
zent, producția de 
spori și mai mult, 
se lucrează la noi 
trice și instalații 
vor folosi drept combustibil căr
bunele brun. Numai prin cons
truirea a doi giganți — la West- 
chau și Lubenau — producția de 
energie electrică va spori cu o 
cantitate egală cu a Luxembur
gului și Olandei luate la un loc.

Pentru folosirea mai deplină a 
cărbunelui a început încă în anul 
1956 construirea marelui combi
nat „Schwarze Pumpe“, cel mai 
mare obiectiv energetic al R.D.G. 
La construirea acestui gigant au 
lucrat peste 16.000 de muncitori 
și tehnicieni. La data de 30 apri
lie 1959, adică cu o lună înainte 
de termenul prevăzut, au iost 
puse la proba de încercare pre
sele de brichetare ale combina
tului. După terminarea întregii 
instalații, la marele combinat se 

vor putea transforma zilnic 100.000 
Tone cărbune brun în gaz, cocs, 
energie electrică, produse chimi
ce, materiale plastice etc. Pe locul

cărbune va 
Concomitent 

centrale elec- 
chîmice care

unde este con
struit acest mare 
combinat, cu trei 
ani în urmă, se 
afla o pădure fi
ravă dte molizi. 

Acum această construcție a socia
lismului ocupă o suprafață de 
peste 10 km. patrați și constituie 
o mîndrie a poporului frate din 
R.D.G. Instalațiile combinatului 
sînt construite cu mijloace pro
prii și corespund atît în ce pri
vește dimensiunile cît și echipa
mentul tehnic nivelului mondial. 
Din cele 100.000 tone cărbune 
care se prelucrează zilnic în com
binat, numai 10.000 tone va fi 
transformat în cocs, ulei, păcură 
etc. Restul va fi transformat în 
energie electrică și gaze ce vor 
fi transportate la diferite locuri 
prin rețele de înaltă tensiune sau 
prin conducte de gaze.

Creșterea producției de cărbu
ne cît și dezvoltarea întregii in
dustrii a statului muncitoresc- 
țărănesc din R.D. Germană de
monstrează încă o dată că aceas
tă țară prietenă, membră a marii 
familii a lagărului socialist este 
puternică și se numără printre 
principalele țări industriale din 
lume. In ce privește extracția ab
solută de cărbune brun cît și cea 
pe cap de locuitor R.D.G. ocupă 
primul loc în lume.

S. IOAN
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