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își depășesc 
planificate. Datorită 

brigăzile pot 
cărbune peste

Iși mențin renumeie
Cel mai important obiectiv în 

actuala etapă de întrecere îl con
stituie ridicarea tuturor brigăzi
lor la nivelul îndeplinirii ritmi
ce a sarcinilor de plan. La mina 
Uricani problema aceasta este 
rezolvată de mult timp, pentru 
că în fiecare lună toate brigă
zile din abataje 
sarcinile 
măsurilor luate, 
extrage zilnic 
plan. De pildă, în octombrie pe 
primele 5 zile lucrătoare, după 
cum ne informează tov. Fiedler 
Iosif, la toate abatajele minei 
planul a fost depășit. Pînă la 
acea dată brigada condusă de 
comunistul Hrițcan Vasile avea 
extrase peste plan 138 tone de 
cărbune, iar minerii conduși de 
Cîrcitimaru Victor peste 80 tone 
de cărbune în plus de plan. Tre
buie amintit că în septembrie a- 
ceastă brigadă a obținut 
mai mare randament pe

• 6,98 tone pe post. Cu 
mente sporite și deci cu 
nate depășiri de plan se 
tă acum și minerii din 
zile conduse de Vascul Dumitixi, 
Năsăleanu Miron, Apostol Va
sile și Rusu Dumitru.

cel 
mină : 
randa- 
însem- 
prezin- 
brigă-

P E TEME ECONOMICE

—=★ =

Ultimele tone de asf alt
In cursul acestui an, colecti

vul stației de malaxat asfalt de 
la Livezeni a depus o activitate 
însuflețită pentru a prepara cit 
mai mult material necesar lucră
rilor de modernizare a (Drumuri
lor.

In prezent mai sînt de asfaltat 
numai unele porțiuni mici de cî- 
teva zeci dte metri liniari care 
să facă legăturile necesare între 

’podurile nou construite de la 
Braia-Lupeni și Sterminos-Uri- 
cani și restul șoselei, lucrări ca
re vor fi terminate în cîteva zile. 
Ca urmare, echipa mecanicului- 
Buduhosu Gheorghe pregătește, 
iar echipa asfaltatorului Kneje- 
vici Vladimir întinde dqa ulti
mele tone de asfalt pentru 1959.
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IMW taasinitiia 
mini Mulai fle la limi

Constructorii de pe 
O.C.M.M. 
în aceste 
volum cît 
nări la 
funicular, 
inte de începe
rea timpului ne- 

_ favorabil. De 
î aceea, dulgherii 
k Timar Iosif, 
> Borza Ion, Mi- 
,) hai Constantin, 
) fiera-r-betoniștii 
; Radu :1
IBorșody 

și alții, 
sprijinul 
lui de i 
Mărcuș 
bert au 
numai în 
ultimelor 
tămîni 140 m.c. 
de beton armat.

IN CLIȘEU : 
Cofrajele 
înalță tot 
sus în 
viitorului 
al funicularu- 
lui.

șantierul 
dau zor'Lupeni

zile să execute un 
mai mare i
noul
îna-

S
tf

Virgil,
Iosif 

, C'J 
șefu- 

echipă 
Adal- 

turnat 
cursul 

săp-

se 
mai 

jurul 
siloz

Inovatorii minei Petrila depun o activitate susținută pentru 
continua creștere a înzestrării mecanice a minei. Obiectivul nos
tru a surprins în cabinetul tehnic al minei o interesantă discu
ție pe marginea unei noi inovații, între șeful cabinetului, ingi
nerul Cotoroiu Ioan, maistrul mecanic Cipu Iosif și lăcătușul Gai
ță Ioan.

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

Fr tratași în întrecerea sectoarelor 
de producție
acest an 

la Lu- 
obținut 

unor 
succese 

Pri-

au 
ciuda

In 
minerii de 
peni 
în 
greutăți,
de . seamă, 
mele 9 luni, s-au 
soldai pentru 

harnicii mineri de aici cu aproa
pe 4000 tone de cărbune extrase 
peste plan. Aproape toate sec
toarele au contribuit la 
rea acestui rezultat de 
O contribuție însemnată

obține- 
searnă.
au a-

*

Lonea 
plan 
luna a- 

au

Țrei sectoare de b 
dau cărbune peste
In primele zile din

ceasta, minerii de la Lonea 
fost stînjeniți în muncă de o sea
mă de greutăți printre care și 
unele goluri 
cu vagoane 
te greutăți 
rate minerii 
munci cu 
în ultimele 
cru din abatajele sectoarelor II, 
IV și V au fost date peste plan 
aproape 320 tone de cărbune. La 
sectorul V, de pildă, brigăzile con
duse de Toacă Ștefan, Timar 
Gheorghe și alții au dat 252 
tone de cărbune peste prevede
rile planului zilnic.

în aprovizionarea 
goale. Cînd aces- 
au fost 

de aici
spor.

trei

înlătu- 
au putut 
Bunăoară 

zile de Iu-

dus și minerii frontaliști din 
sectorul H. In fiecare lună ei 
au extras cu 300—1000 tone de 
cărbune mai mult decît preve
derile de plan. In uitimile două 
luni, de pildă, din frontalele sec
torului au fost date peste plan 
1041 tone de cărbune cocsifica- 
bil, iar numai în primele 7 zile 
lucrătoare din octombrie zilnic 
planul a fost depășit cu 100-120 
tone de cărbune. Prin cele 849 
tone de cărbune care reprezintă 
depășirea actuală de plan, mi
nerii sectorului se situează pe 
primul loc în întrecerea pe mină 
și pe primul loc în întrecerea 
cu sectoarele productive din 
toată Valea Jiului. Cea mai ma
re parte din brigăzile sectorului 
și-au depășit sarcinile de plan la 
zi. Printre cele fruntașe se si
tuează brigăzile lui Popa Ioan, 
Garamszegi Mihai, precum și 
brigăzile de la frontalele 3/2 
și 4/2.

Calitatea cărbunelui — o problemă căreia 
trebuie să i se acorde toată atenția

Principalul obiectiv în întrece
rea în cinstea zilelor de 7 Noiem
brie și 30 Decembrie îl constituie 
lupta pentru obținerea de cît mai 
însemnate economii la prețul de 
cost. Angajamentele cu care ex
ploatările miniere din Valea Jiu
lui au răspuns chemării mineri
lor de la Lonea, prevăd printre 
altele, drept una din rezervele 
interne cele mai importante pen
tru obținerea de economii, îmbu
nătățirea continuă a calității căr
bunelui. Fiecare* colectiv șî-a 
luat în această privință angaja
mente concrete. Minerii de la Lo-< 
nea. de pilda, s-au angajat să 
reducă în ultimele 5 luni ale a- 
nului cu 0,2 la sută procentul de 
cenușă din cărbune, să îmbunătă
țească granulația cărbunelui cu 
un punct.

Rezultatele obținute pînă acum 
dovedesc că la exploatările mi
niere s-au depus străduințe pen
tru creșterea volumului produc
ției, în ce privește calitatea nu 
s-a muncit suficient. In lunile au
gust și septembrie cu excepția 
minei Vulcan și într-o măsură 
mică a minei Uricani, toate ce
lelalte mine au dat cărbune cu 
mai multă cenușă decît prevăd 
normativele.

Deși condițiile de exploatare în 
această perioadă nu au fost în- 
trutotul favorabile extragerii unui 
cărbune de calitate, la mina Vul
can, în august și septembrie, ce
nușa s-a menținut cu 0,2 la su
tă mai scăzută decît procentul 
admis, iar în primele 6 zile din 
octombrie cărbunele de aici con
ține cu 1,5 la sută mai puțină 
cenușă. Motivul acestei situații 
bune trebuie căutat în grija per
manentă care se acordă de că
tre tot colectivul minei extragerii 
unui cărbune de bună calitate. 
Acest fapt a contribuit în mare 
măsură la economisirea a peste 
1.700.000 lei la prețul de cost în 
primele 8 luni ale anului, din 
totalul de 2.500.000 lei cît este 
angajamentul anual al minerilor 
vlilcăneni.

In restul exploatărilor, preocu
parea pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui se poate 
deschis că a fost trecută 
plan secundar. La mina 
de pildă, depășirea cu
sută în luna august și cu 1,5 la 
sută în septembrie a procentului 
admis de cenușă se datorește în 
bună măsură faptului că neeșalo- 
nîndu-se în mod rațional exploa
tarea, multe abataje au scos căr
bune de la culcuș, Inerent mai 
și&tos. Din cauza nerespectării

afirma
pe un 

Lottea, 
1,8 la

minerii de la nomâral 2 l$l
sectorul II de la mina

calitate, mina 
în august peste 

150.000 lei ca penalizare. Nici în 
prezent la Lonea calitatea nu es
te satisfăcătoare. In primele 6 
zile din octombrie cărbunele blo
curi a avut o cenușă 
de mare.

La mina Uricani, în 
tembrie, procentajul de 
fost cu 0.8 la șută mai 
torită unuî fapt pentru

normativelor de 
Lonea a pierdut

nepermis

luna sep- 
cenușă a 
mare da- 
care in

ginerii și tehnicienii minei sînt 
vinovați. După cum s-a văzut la 
cîteva controale de la Uricani s-a 
expediat la stația de încărcase, 
o însemnată cantitate de cărbu
ne provenit de la lucrările de 
pregătiri care conținea mult șist 
cărbunos în el, șist care în mod 
normal trebuia trimis la haldă. 

Depășirea procentajelor admi
se de cenușă la celelalte mine 
(Petrila, Aninoasa, Lupeni se da
torește în general slabei calități 
a cărbunelui blocuri, adică toc
mai acolo unde trebuie să inter
vină alegerea manuală a șistului. 
La mina Lupeni unde mai bine 
de 25 Ia sută din producția mi
nei o constituie cărbunele bloc, 
din cauza interesului slab mani
festat pentru alegerea manuală a 
șistului, cenușa Ia acest sort se 
menține cu 2—5 la sută mai ma
re decît cea admisă. La mina Pe
trila, din aceeași cauză, cărbune
le bloc are în unele zile cu l4— 
29 la sută mai multă cenușă de
cît media admisă I Faptul acesta 
a făcut ca în august mina să 
plătească drept penalizare mal / 
bine de 280.000 lei.

Minerii Văii Jiului s-au anga
jat să realizeze în acest an 20 mi
lioane lei economii la prețul de 
cost. Rezultatele obținute pînă a- 
cum nu sînt încă pe măsura con
dițiilor și posibilităților avute și 
la ele a contribuit și preocupa
rea redusă față de îmbunătăți
rea calității cărbunelui.

In perioada care a rămas pî
nă: la finele anului, problema ex
tragerii unui cărbune de calitate 
trebuie să preocupe tot atît de 
mult ca și cea a îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan can
titative pe fiecare inginer și teh
nician, pe fiecare miner. In pri
mul rînd accentul maxim trebuie 
să se pună pe alegerea 
a șistului din cărbunele 
rect în abataje.

Trebuie să fie 
muncitor miner 
unui cărbune de 
înseamnă spor de producție, eco
nomii la prețul de cost și prin 
urmare salarii sporite.

manuală 
bloc, di-

fiecăruiclar
că extragerea 

bună calitate

R jiurtr -ne--

La
Vulcan există un grafic cu rea
lizările brigăzilor. Pînă nu de 
mult oricine vedea că în drep
tul abatajului cameră 
stratul 5 figura numele 
dierului . Hunyadi Ioan, iar 
dreptul abatajului nr.
stratul 3, numele brigadierului 
Vîjdea Adalbert. Se obișnuiseră 
oarecum oamenii să vadă mereu 
în dreptul lui Hunyadi semnul 
depășirilor die plan, iar la Vîj
dea un alt semn, nu prea îmbu
curător. De vreo lună graficul 
a suferit o schimbare. Abatajele 
au rămas aceleași, numai nu
mele brigadierilor s-au mutat de 
la unul la altul. Mutarea asta 
a făcut ca ambele abataje să 
poarte acum în dreptul lor sem
nul tonelor date peste plan, 
semnul hărniciei...

lui Hu- 
Adalbert.

de pe 
briga- 

în
2 din

O adunare furtunoasă
începutul lunii trecute 
sectorului au avut o 

generală furtunoasă. 
Surdu Octavian le-a 

angajamentul de a da

‘...Pe la 
comuniștii 
adunare 
Inginerul 
arătat că 
5G0 tone de cărbune peste plan 
este periclitat de a nu fi reali
zat. Unele diin abatajele secto
rului nu prea aveau condiții de 
zăcămînt favorabile. Toată spe
ranța rămînea la abatajul din 
stratul 5 și la nr. 2 din stratul

3, adică la brigăzile 
nyadi Ioan și Vîjdea

— La stratul 5 treaba merge 
bine și n-avem grijă, dar la nr. 
2, la Vîjdea lucrurile stau cam 
prost...

Despre aceasta au vorbit 
raulți tovarăși, chiar și ortaci 
de-ai lui Vîjdea. Cu toții i-au 
arătat brigadierului că toată hi- 
ba-i în desele absențe ale lui, 
că brigada-i lipsită de conduce
re și ajutor.

Aspru a fost criticat minerul 
Vîjdea pentru abaterile lui. A- 
dunarea generală era tocmai să 
hotărască ce măsură să ia pe li
nie de organizație pentru în
dreptarea situației, când se ridi
că la cuvînt comunistul Hu
nyadi Ioan.

— Eu tovarăși, m-am gîndit 
la ceva și iată la ce: brigada 
mea este de acum formată și se 
poate lipsi de mine. Oricare or
tac poate să fie șeful 
M-am gîndit să-i ajut 
cii lui Vîjdea pînă șe 
ei. Am citit la gazetă 
făcut și Cristea Aurel 
ninoasa și a obținut 
bune. Vîjdea a greșit, cu asta 
sînt de acord. Dar el este un 
miner bun, un membru de par
tid. Trebuie să învețe cUm se 
organizează munca într-o . bri
gadă, De aceea eu propun ca 
el să treacă în locul meu la bri-

brigjzii. 
pe orta- 
ridică și 
că așa ’ a 
de la A- 
rezuitate

iac datoria
gada de pe stratul 5, iar eu voi 
prelua conducerea brigăzii sale. 
Ii cunosc pe cei de la numărul 
2. Nu ne vom face de rușine I1

Cuvîntul lui Hunyadi 
părut tuturor bun și-au 
bat schimbarea celor doi 
(fieri...

Școala hărniciei
In dimineața lui 14 septem

brie cei dci s-au întîlnit la gu
ra minei. Unul a apucat spre 
stratul 3, celălalt spre stratul 5, 
Hunyadi, convins că în noua 
brigadă va face treabă buna, 
Vîjdea cam abătut dar totuși 
hotărît să arate tovarășilor că 
înțelege să muncească așa cum 
se cere. Zilele au trecut rînd 
pe rînd. Pe graficul întrecerii 
în dreptul celer două abataje 
au început să apară cifre noî. 
Toți minerii urmăreau cu viu 
interes mai ales abatajul de pe 
stratul 3, curioși să vadă ce rea
lizează Hunyadi. La încheierea 
lunii, rezultatele au fost bune de 
ambele părți. In prima jumătate 
a lunii, ortacii conduși de Vîj
dea abia obținuseră un randa
ment mediu de 2,270 tone pe 
post, pe cînd la sfârșitul lunii, 
sub conducerea lui Hunyadi săl- 
taseră randamentul mediu la

GH. DUMITRESCU

li s-a 
apro- 

briga-

(Continuare în pag. 3-a)
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LUNA MARII PRIETENII

SPECTACOLE
Luna prieteniei romîno-sovie- 

tice este Intîmpinată sărbătorește 
și de către colectivul Teatrului 
de stat „Valea Jiului" din Petro
șani prin prezentarea a două din 
creațiile artei dramatice sovie
tice.

Spectacolele cu piesele „Intr-un 
ceas bun" de Victor Rozov șt 
„Fiul rătăcitor" de Egon Rannet, 
sînt prezentate în orașele șl sa
tele regiunii Hunedoara.

Turneul cu piesa „Intr-un ceas 
bun", în regia lui M. Șoma, se 
desfășoară între 2—23 octombrie 
1959.

Piesa „Fiul rătăcitor", a cărei 
premieră festivă are loc dumi
nică, 11 octombrie în orașul De-

TEATRALE
va, va. fi prezentată și în 
ceturele muncitorești Hunedoara, 
Cugir, Simeria și In orașul Alba 
lulia.

X'on • premieră* a 'zairului mi
nerilor, pusă în scenă de Ioan 
Petrovici, este realizată cu con
cursul actorilor Ana Calda, Gh. 
lordănescu. Ion Pavlescu, Vladi
mir Jurăscu și Heda Hîrjeu.

Scenografia spectacolului apar
ține lui Ion Pr.. hasa, de la Tea
trul tineretului din București.

Intlmpinînd cea de-a 42-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, teatrul din 
Valea Jiului aduce astfel omagiul 
său poporului a cărui prietenie 
ne este scumpă.

I

Roba Niculiță și brigada sa

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

Sub semnul talentului

Pe actorul Ion P 
Teatrul de stat din Petroșani, 
spectatorii Văii Jiului, cei ai re
giunii noastre și chiar din afara 
granițelor regiunii, îl cunosc, dc 
peste 7 ani în slujba scenei mi
nerilor, întotdeauna altul în rolu
rile pe care le interpretează.

In răstimpul cît s-a făcut în
drăgit și apreciat de spectatorii 
teatrului nostru, a fost distribuit 
în aproape 40 de piese, în 41 de

roluri, avînd recordul în această 
privință.

Deși face parte dintre actorii 
generației tinere, Ion Pavlescu 
în rolurile ce i-au fost distribui
te, de fiecare dată a reușit să tie 
altul în joc, potrivit stilului pie
sei, atmosferei cerute...

Ială-1 răscolit de dureri neîn
țelese, ?.drobindiU-se în încleștarea 
unei lumi fără orizont în „Un
chiul Vania.., împărtășind pasiuni 
nebănuite în „Dragoste în zori 
de zi“ sau „Steaua fără nume”. 
A știut să fie serafic, înconjurat 
de aureole multicolore în „Tran
dafirii roșii“, așa cum îl vedem 
diabolic în „O chestiune perso
nală" sau în piesa „Însoțitor pe
riculos”, frămîntat de căutarea 
drumului în viață si aflîndu-i răs
punsul, în piesa „Anii negri“.

Toate acestea le-a realizat sub 
semnul talentului său, care în 
condițiile lumii burghezo-moșie- 
rești s-ar fi ofilit și ar fi înghe
țat în peregrinări fără sfîrșii prin 
fără, în căutarea unui angaja
ment sau a vreunei sfili de joc...

I 
f

Crepusculul zorilor ne găsea 
la ieșirea din comuna Cîmpu lui 
Neag, înspre profilul abrupt al 
muntelui Orlea-Rostoveanu. 
dimineață de octombrie: 
și tăioasă, cu ceață grea și 
burie.

Nebănuitele depărtări se 
vira pe neașteptate.

Ceața se amesteca învolburată 
cu un fum înecăcios de bocșă- 
Sîntem pe șantierul de mangali- 
zare Negru al sectorului Gîmpu 
lui Neag din cadrul I.F.E.T.- 
Petroșani. Bocșele se înșiruie ca 
niște mușur aie enorme: tăcute 
și adormite la această oră atît 
de matinală. Dar... Ochii noștri 
căutară să pătrundă pînza dea
să a ceții. Pe creasta unei bocșe, 
o mogîldeață, îi bătătorește cu un 
măing creștetul.

— Grea e și munca asta de 
bocșer... Cînd îți arde bocșa, a- 
păi nu mai ai nici zi, 
te...

O umbră mare se 
din ceață, neagră ca 
și impresionantă ca și 
celei dimineți, 
noi.

• Iacă-1 
baci... E un 
care — adevărat 
lucrează la bocșe, dar le păzește. 
A trăit cu ele toată viața, acum 
le păzește ca și pe ceva din fiin
ța lui.

— Noroc, măi tovarăși! ne 
tîmpină paznicul bănuitor, 
pipa între dinți. Da’... ce vînt 
aduce așa de cu noapte ?

— Vînt bun... Sîntem 
re... Mergem la Roba...

— Aha, la Niculiță.
Bugnăriuc baci rîde 

Iși scoate pipa din gură, 
ture de cenușă.

— Și pipa-i o mică bocșă...
Plecăm mai departe, spre pă

dure. Vrem să-l vedem pe Roba 
Niculiță, cu brigada lui, un mun
citor forestier fruntaș vestit prin 
părțile acestea.

O 
aspră 
plum

ispră-

nici noap-

desprinse, 
și bocșele 
tăcerile a- 

Iși luase calea spre

și pe Bugnăriuc 
veteran bocșer — 

azi nu mai

în-
cu 
vă

în trece-

molcom.
să o scu-

— Mai pușcă, 
tot mai pușcă...

Irina avea o- 
lărgiți șichii

fața albă, mai
albă
subțire de ame
rică ce-i strîngea 
corpul, 
porții, 
neștire de scîrtdtiiril 
trede.

— Mai pușcă, pușcă încă...
Fața îi eră brobonită de su

doare. Părul răvășit și-î prefira 
din cînd în cînd printre degetb. 
Avea niște degete strîmbe, us
cate, arse, cu unghii boante. Fi
rele cărunte i se răsuceau pe 
degete și rămîneau 
Gemu :

— Au terminat!
Nu s-au mai 

seci ale armelor, 
întărîtate. ca de zăvozi turbați, 
ale mitralierelor. Liniștea ce pă
rea că urma să se întindă peste 
oraș, a fost alungată repede de 
vaietele neomenești ale răniți- 
lor, de răcnetele ca de pe altă 
lume ale femeilor ce nu puteau 
a-i ajuta, strînse ciotcă pe țăr
murile înalte ale Jiului și din
colo de Jiu, pe dealul Ștefanu
lui

— Oare au pierit mulți ? Ai 
mei să fi scăpat ?

Femeia ar fi vrut de la înce
put să dea o fugă și ea spre ma
lul Jiului, ca celelalte cumetre. 
De acolo totul — uzina electri
că, preparația, fabrica de cocs 
și cea de cărămidă și mai ales 
oamenii din jurul lor — se ză
reau ca în palmă. Dar ceva a 
țintuit-o în casă. Abia cînd au 
apărut primii fugari însîngerați 
și le-a auzit vocile gîfîite poves
tind femeilor, copiilor, bătrînî- 
lor, ce s-a întîmplat jos, cu gre
viștii, a țîșnit afară din casă.

decît rochia

Sta singură în dosul 
agățată cu palmele în 

e negre, pü-

încîlci te.

auzit 
nici

pocnetele 
lătrăturile

A ieșit numai pînă la poartă. 
Mai departe n-a putut merge. I 
s-au tăiat picioarele. Deși era 
ziuă bine, parcă nici nu vedea 
vînzoleala de pe străzi, era sur
dă la țipetele ce pluteau ca niș
te păsări mari, rănite, peste în
treaga așezare minieră.

Băieții — amîndoi — i-au so
sit printre primii, cu sufletul Ia 
gură. Nu s-a speriat, nu și-a a- 
rătat nici bucu
ria cînd i-a vă
zut. Le-a deschis 
iute poarta 
i-a 
tre 
poi 
fel 
loc. 
n-a

lăsat să in- 
în curte, a- 
a închis-o la 
de iute ia 

De bătrîn 
întrebat. S-a 

mulțumit cu ce 
i-au suflat 
înnebuniți, cu o- 
chii rătăciți, cînd 
s-au repezit 
se ascundă 
casă.

Vasăzică 
scăpat și 
meu. A 
spre muntele O- 
boroca. Era li
niștită și parcă 
nu, deși știa că 
acolo 
prieten, 
durar, 
va ascunde pînă 
s-or liniști lu
crurile.

Străzile d«du- 
îau tot mai des

omul 
fugit

are un 
un pă- 

care

sub pașii fuga
rilor scăpați de 
la măcel. Cu băr
bații veneau și 
femei.» ieșite în 
întîmpinarea lor. 
De hainele înne
grite, peticite, li

se agățau copiii bucuroși, cău- 
tîndu-le taților ochii încețoșați, 
în care citeau flăcări ciudate, 
neștiute pînă acum... Flăcările 
urii, ale setei de răzbunare...

— O veni și vremea noastră, 
n-om uita gloanțele zilei de azi, 
nici baionetele, nici toată bat
jocura — păreau că spun.

Femeia îi urmărea cu ochi 
tulburi pînă piereau în casele

ei

îl

Nici nu am băgat de seama 
cînd ziua a alungat ceața apă- 
sînd-o la pămînt. Crestele înălți
milor se profilau într-o ușoară 
poleială de soare.

Șantierul Buta rămînea în ur
mă. O luarăm de-a lungul Jiului 
ce curgea capricios la vale.

Pe drum de exploatare pătrun
dem în vastul șantier forestier. 
In curînd ni se oferă vederii o 
serie de activități forestiere : în-

Reportajul săptămînii

cepînd de la operațiunile de tă
iere și fasonare a buștenilor de 
fag, pînă la încărcatul lor în ca
mioane și curățirea parchetelor 
exploatate. Această brigadă lu
crează mecanizat, cu funiculare 
tip Mîneciu și Wisen, iar tăie
rile se fac cu ferestărul mecanic 
„Still“.

Toate aceste operațiuni se fac 
sub conducerea și coordonarea lui 
Roba Niculiță, șeful acestei bri
găzi complexe. Știam destule des
pre tovarășul Roba Niculiță. 
Știam că realizează depășiri în
tre 25—62 la sută, că a contri
buit astfel și el la realizarea pla
nului sectorului său în proporție 
de 114 la sută. Roba Niculiță, 
din anul 1953 este mereu fruntaș 
în producție, realizînd, înconti
nuu depășiri. De aceea Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, cu oca
zia aniversării a 
liberarea patriei 
jugul fascist, l-a 
dalia Muncii.

Ne adîncim în
bră plutea pe deasupra noastră: 
funicularul tăia văzduhul, ducînd 
un buștean. Undeva se auzeau 
niște bubuituri surde. Parcă s-ar 
fi luat cerbi în coarne. Sînt gla
suri de bușteni în prăvălire. Semn 
de aprigă activitate. Pe un cleanț 
de stîncă ieșită, un bărba-t în 
poziție de oștean dac ne privește 
plin de curiozitate. Se reazimă în 
țapină și stă neclintit

15 ani de ia e- 
noastre de sub 
decorat cu Me-

parchete. O tun

Gîndești că toată ființa lui e 
sculptată din stîncă, formînd un 
singur bloc. Acesta e Cojocaru 
Ion. Vrea să-și întîmpine oaspe
ții. Iată-i apar pe rînd și ceilalți 
muncitori : Boancăș Petru, Simi- 
na Florea, Matei Izidor, Furdui 
Tripón, Simina N'icolae și alții. 
Sînt toți tovarăși de muncă ai 
lui Roba Niculiță.

Dar unde-i tovarășul Roba Ni
culiță ? Așteptam să dăm de u- 
nul aspru și încruntat, care stă- 
pînește și comandă doar. Nici nu 
credem că Roba e modestul băr
bat care acum, ieșit în întîmpi- 
nare ne învăluie cu o privire se
nină. Pe fața lui nici urmă de în
cruntare : numai bunătate și cal
mă hotărîre. Ne privește cu un 
suris prietenos și ne îmbie din 
ochi să poposim.

Vorbele se înfiripă repede. Vor
bim de muncă, de mecanizarea 
locului lor de muncă, de tovarășii 
lui. Toate le tace cu multă căldu
ră. Despre el Roba vorbește însă 
foarte puțin. Schimbă mereu vor
ba, cînd vrem să-l tragem de 
limbă. Cu greu aflăm eă-i din 
Sohodolul moților, că tatăl său 
a fost dulgher, că erau 12 copii 
acasă, că de la 14 ani a pornit 
la muncă.

Dar noi am înțeles totul : că 
Roba Avram, deși a fost un har
nic dulgher, douăsprezece guri 
i-an răzbit puterile. Și atunci 
maica Zamfira a trebuit să pre
gătească străicuța cu brumă de 
merinde și să-i petreacă pe rînd, 
pe iiecare din cei 12, pînă la por
tiță, îndrumîndu-i spre lumea ma
re să-și afle singuri rostul...

Dar au venit vremuri noi, au
rul munților lor ca și tot ce-i pe 
pămîntul patriei noastre, este a- 
cum al celor de-o seamă cu Roba.

Vremile de altădată prin lup
ta partidului stau azi zdrobite 
sub talpa lui Roba Niculiță și a 
celor de-o seamă cu el, aidoma 
copacilor doborîți 
na lui.

zi de zi de mî-

M. L1VEZEANU
----------------- O------—--------

Artiștii amatori din Aninoasa se pregătesc
Zilele acestea, comisia cultu

rală a sindicatului minier din A- 
ninoasa a hotărît întreprinderea 
unui turneu în Valea Jiului a 
formației teatrale a amatorilor 
cu piesa „Sosesc diseară" de Tu- 
dor Mușatescu.

In prezent, s-au distribuit ro
lurile la piesa „Doctor de profe-

sie" de Bronislav Nușici, in care 
vor apare în- scenă ca interpreți 
Liciu Lucia, Gheorghe Negraru, 
Constantin Ștefănescu, C. Marcu, 
soții Lany Emeric și alții.

Echipa de teatru în limba ma
ghiară repune în scenă pentru 
concurs piesa „învățătoarea" de 
Brody Șandor.

scunde și negre, toate pe ace
lași calapod, asemenea tuturor 
caselor din colonie. Ii urmărea 
cu privirea, le asculta vorbele 
și se agăța tot mai îndîrjit de 
scîndurile putrede ale gardului, 
cu un fel de înverșunare mută, 
neîmpărtășită... Băieții o chema
seră de cîteva ori să intre în 
casă, dar ea nu-i asculta, laco
mă la tot ce vedea, lacomă de a 
nu scăpa chipul niciunuia dintre 
cei care treceau pe stradă, toți 
venind din aceeași direcție, mi
nați de spectrul măcelului... 
Căuta se vede ceva pe fețele lor 
și, ciudat, în loc să se cutremu
re de ceea ce vedea, părea că-1 
cuprinsă de-o mîndrie bucuroa
să, de-o îndrăzneală nouă, ca
re o transfigura, arătînd-o par
că
Pe chipul nici unuia dintre cei 
pe care-i vedea nu citea 
înfrîngerii...

...Erau tot mai rari 
pe stradiă, mai răzleți, 
cum doar vreo cîțiva se arăta
seră însîngerați; pesemne nu e- 
rau atît de rău loviți, că mer
geau singuri, fără să se clati
ne. Unul singur, cu o mînă le
gată peste piept de o basma 
neagră, decolorată, udă de sîn- 
ge, trecuse prin fața sa spriji
nit de doi bărbați. In urma lui

venea o femeie în capul gol, 
mărunțică și slabă, înfiorător de 
slabă, îmbrăcată cu o fustă sub
țire de stambă, care fusese cînd- 
va roșie și-n loc de bluză cu o 
cămașă bărbătească, în dungi, 
peticită la guler și în coate cu 
materia-l de același fel, dar mai 
nou. Cînd ajunse în fața casei 
îrinei întoarse spre ea niște ochi 
mari, albaștri, nefiresc de lim
pezi. O privi o clipă țintă, apoi 
trecu înainte, fără o vorbă, du
pă cei trei bărbați. Doar 
i se păru îrinei că aude 
în urma femeii un fel de 
stins, uscat.

Abia dispăru grupul
după colț, cînd din partea opu
să a străzii izbucni un țipăt de 
femeie sau de copil:

— li caută pe comuniști, sco
tocesc prin case...

La cîteva case apropiate se 
auziră trăgîndu-se zăvoarele. 
Cîteva obloane pocniră pe la 
restre

— Mamă, vino în casă... 
să tragă...

Irina tăcea. Nu se clinti 
la poartă. Părea că așteaptă 
ceva. Privea într-o singură di
recție, într-un punct fix, undeva 
în josul străzii.

Vocea de adineauri se auzi 
iai :

atunci 
rămas 
suspin

acesta

mai tînără, mai puternică.

semnele

oamenii 
Pînă a-

fe-

Au

de
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Diferitele aspecte ale 
roteares încărcării mecanice 
In abataje

■■

AJegeule în c*gar~»«țHle de bază ale partidului

pentru
La ultimele două conferințe 

raionale de partid și cu prile
jul unor analize făcute de Co
mitetul raional 
Biroul său s-a 
inginerilor și 
cadrul C.C.V.J. 
tarile miniere de a se ocupa cu 
perseverență de rezolvarea pro
blemei încărcării mecanice a 
cărbunelui în abataje cameră. 
Și de fiecare dată s-au luat an
gajamente, s-au expus liniile ge
nerale pe care se va merge, s-au 
indicat si unele termene.

Nu se poate spune că în a- 
ceastă problemă nu s-au depus 
eforturi de concepție și mai ales 
materiale. Au fost construite mai 
multe prototipuri de mașini u- 
șoare de încărcat, unele chiar în 
mai multe exemplare, și 
făcut încercări la 
ninoasa, la 
mine.

Cu prilejul 
țări au fost 
puneri utile 
rea prototipurilor de mașini de 
încărcat, dar a ieșit la iveală și 
primul aspect al felului cum 
este privită această problemă 
de către inginerii și tehnicieni* 
de la exploatările unde s-au ex
perimentat mașinile. A ieșit la 
iveală superficialitatea, lipsa de 
interes și de preocupare pentru, 
rezolvarea acestei probleme ar- 
"ătoare a progresului tehnic.

Dacă unii șefi de brigăzi au
— .= * =, — _____

Se instalează 
o presă automată

Colectivul de muncitori și teh
nicieni de la uzinele 23 August 
din București a trimis înainte 
de termenul fixat filaturii Lu- 
penl o presă automată pentru 
mercerizarea celulozei. Prin pu
nerea în funcțiune a acestei pre
se cu descărcare automată, pro
cesul de mercerizare a celulozei 
(materie primă întrebuințată la 
fabricarea firului de mătase ar
tificială) va fi simplificat și îm- 

< bunătății simțitor.
Instalarea presei care are o 

greutate de 15 tone se face de 
către echipa tovarășului Vain 
1 an sub conducerea tovarășului 

ontoș Petru, șeful sectorului 
V auxiliar.

de partid și de 
trasat ca sarcină 
tehnicienilor din 
și de la exploa-

s-an»
I.onea, la A- 

Vulcan și Ia alte

acestor experimen- 
făcute diferite pro- 
pentru îmbunatăți-

spus — și uneori justificat 
că mașinile nu merg, maiștrii 
mineri au aprobat, iar șefii de 
sectoare au confirmat. Așa s-a 
in timpi at mai ales la mina A- 
ninoasa.

Acum vreo trei-patru luni, la 
o analiză făcută asupra activi
tății C.C.V.J. în problema me
canizării, s-a arătat Biroului 
Comitetului raional de partid că 
la U.R.U.M.P. sînt date în lu
cru un lot de 10 mașini de în
cărcat de un tip îmbunătățit, ca
re „îndată ce vor fi gata se vor 
pune în experimentare“. Timpul— 
care are marele defect că nu stă 
pe loc — a trecut, constructorii 
de la U.R.U.M.P. au confecțio
nat vreo 6 mașini pe care le-au 
depozitat frumușel la magazie 
în așteptarea ca să fie ridicate. 
Cu confecționarea* celorlalte 4 
probabil că au lăsat-o mal 
moale...

Și, în acest răstimp, a Ieșit 
ia iveală un al doilea aspect al 
felului cum este privită proble
ma, adică cum o privesc orga
nele tehnice mal sus puse, din 
serviciile combinatului. O pri
vesc și ele mai... moale, se inte
resează de soarta acestor ma
șini cam la un trimestru odată 
sau mai precis așteaptă ca a- 
ceastă problemă să fie rezolva
tă... pe plari mondial.

Sarcinile trasate de 
ce privește rezolvarea 
mecanizării încărcării

Trimestrial, 
analizat tn 

organizației 
conducerii

I

partid în 
problemei 

cărbune
lui în abataje cameră nu sînt 
sarcină pentru o anumită cam
panie, ci permanente! De aceea 
se așteaptă din partea organelor 
tehnice ale C.C.V.J. și din con
ducerile minelor și sectoarelor o 
preocupare din ce în ce mai in
tensă pentru a se putea rezolva 
cît mai curînd problema luării 
lopeții din mîinile minerilor.

Fiți buni, tovarăși de la ser
viciul tehnic al C.C.VJ. și luați 
mașinile de încărcat de la 
U.R.U.M.P. și dați-le spre expe
rimentare !

I MIRZA

Eficacitatea 
în

Darea de seamă a biroului or
ganizației de bază nr. 1 de la 
mina Petrila prezentată în adu
narea generală pentru alegerea 
noului birou, care a avut loc zi
lele trecute, înfățișează o activi
tate susținută desfășurată în pe
rioada care s-a scurs de la ale
gerile de anul trecut, 
și chiar mai des, s-a 
adunarea generală a 
de bază preocuparea
sectorului pentru asigurarea con
dițiilor necesare îndeplinirii pla
nului la toți indicii

S-au făcut multe, dar totuși 
rezultatele nu sînt la nivelul ce
rințelor, al posibilităților existen
te. Sectorul I este sectorul rămas 
în urmă al minei Petrila. In cursul 
trimestrelor ÎI și III planul pro
ducției de cărbune n-a fost reali
zat. Prețul de 
rioade a fost 
cel planificat, 
spre exemplu, 
fost cu 5,50 lei pe tonă mai mar« 
de cît cel stabilit prin plan.

Așa cum au arătat lucrările 
adunării generale pentru darea 
de seamă și alegerea noului bi
rou. principala cauză a acestei 
stări de lucruri o constituie faptul 
că vechiul birou nu a asigurat 
ca măsurile luate de organizația 
de bază să aibă eficacitate, să 
ducă la îmbunătățirea muncii. In 
această privință pot fi date mul
te exemple. S-au luat măsuri bu
ne. bine gîndite, dar dacă nu 
sînt puse în aplicare, ele nu duc 
la rezultatele scontate.

Se poate arăta, de exemplu, că 
hotărîrile și planurile de măsuri 
elaborate de organizația de bază 
prevăd îmbunătățirea întreținerii 
galeriilor, a transportului subte
ran. Și totuși una din cauzele 
care frînează realizarea planului 
în sector este starea proastă a 
galeriilor si a liniilor de trans
port care îngreunează aprovizio
narea la timp a abatajelor și eva
cuarea cărbunelui extras de bri
găzi. Conducerea sectorului n-a

cost în unele pe
rna i mare de cît 
In trimestrul II. 
prețul de cost a

cerin(ă importantă 
munca de partid
ținut întotdeauna seamă de mă
surile elaborate de biroul organi
zației de bază și această atitudi
ne n-a fost combătută cu hotărî- 
re. In hotărîrile organizației de 
bază s-a prevăzut de asemenea 
sarcina de a se desfășura o sus
ținută muncă politică pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
Dar biroul organizației de bază 
în frunte cu tov. secretar Bereș 
Ștefan n-a instruit de multă vre
me agitatorii nici în problema ca
lității cărbunelui și nici în alte 
probleme. Dovadă sínt cele pes
te 1700 tone de cărbune cu care 
sectorul a fost penalizat pentru 
șist vizibil și procentul ridicat 
de cenușă. Biroul organizației de 
bază n-a luat toate măsurile pen
tru a mobiliza pe toți membrii 
și candidații de partid la muncă 
rodnică pentru îndeplinirea sar
cinilor economice.

Lipsa de grijă pentru asigura
rea eficacității muncii de partid, 
pentru aplicarea în viață a mă
surilor elaborate e evidentă și în 
celelalte laturi ale activității or
ganizației de bază. In darea de 
seamă se menționează că tuturor 
membrilor și candidaților de par
tid li s-au repartizat sarcini con
crete. Totuși, unii membri de 
partid, între care tov. Boloha 
Ioan, Griober Alexandru și alții 
sînt inactivi. Alții, între care tov. 
Jucătoru Gheorghe, Liteanu Du
mitru, Diciuc Ștefan lipsesc, de 
Ia adunările generale ale organi
zației de bază iar biroul nu 
a luat nici o măsură pentru în
dreptarea acestei stări de lucruri. 
Atît activitatea organizației 
TJ.T.M. cît și cea a secției sindi
cale a fost analizată în adunările 
generale ale organizației de ba-

ză și s-au adoptat hotărîri, dar 
nici în prezent ele nu desfășoară 
o muncă la nivelul cerințelor.

Participanții la discuții au ară
tat că deși tov. Bereș Ștefan, se
cretarul organizației de bază, a 
muncit mult, a dovedit stăruin
ță, rezultatele n-au fost la niveiul 
cerințelor pentru că măsurile a- 
doptate de adunarea generală, 
de birou nu au fost duse pînă 
Ia capăt.

Criticile și recomandările mem
brilor de partid, hotărîrea adop
tată de adunarea generală cons
tituie pentru noul birou un pro
gram concret de muncă rodnică. 
In cadrul adunării generale pen
tru darea de seamă și alegeri a 
organizației de bază nr.l Petri- 
la a luat de asemenea cuvîntul 
tovarășul Vîjdea Gheorghe, se
cretar ■31 Comitetului raional de 
partid, care a dat noului birou, 
comuniștilor de aici indicații pre
țioase privind întărirea disciplinei 
de partid, intenfisicarea muncii 
politice, pentru înlăturarea ab
sențelor nemotivate, pentru reali
zarea de economii. Munca de ma
să pentru creșterea productivită
ții muncii, pentru sprijinirea bri
găzilor rămase -în urmă trebuie 
susținută efectiv de organizația 
U.T.M. și comitetul secției sindi
cale. Continuînd să desfășoare și 
pe mai departe o muncă perse
verentă pentru primirea de candi
dați și noi membri, luînd măsuri 
pentru activizarea tuturor mem
brilor și candidaților de partid, 
pentru creșterea rolului lor de 
conducători politici activi, orga
nizația de bază în frunte cu noul 
ei birou va reușî să ducă la în
deplinirea sarcinilor de mare răs
pundere ce-i stau în față.

s .... . __ ~-------

nota » Depozitul de lemne 
al minei Lupeni este slab gospodărit

Colectivul depozitului de lemne 
de la mina Lupeni »are sarcina 
să asigure în bune condițiuni a- 
provizionarea locurilor de muncă 
din subteran cu materialul lem
nos necesar 
și cerințele fiecărui loc de mun
că. Pentru aceasta muncesc zil
nic peste 100 de muncitori din 
depozit care descarcă vagoanele, 
taie lemnele. Le sti-

pentru a înlocui joagărele și tă
ierea manuală a lemnului, folo
sirea unui dispozitiv de cojice 
mecanică și despicare mecanică 
a lemnului, operațiuni care în 
prezent se execută manual, cu o 
mare risipă de forțe (vezi foto
grafia). Tot aici ar mai putea fi 
montat un circular pentru tăiat 
lemnele vechi care se vînd sala- 
riatilor minei — urm'nd ca pre-

------- ----- ~ ------- ;===--------

Minepii de la număpul 2 iși fac 
datopia

mei Pavel, Radu Ioan, Dobre 
Alexandru sau ceilalți, zîmbesc 
și fac discret semn cu mîna la 
cap, apoi freacă într-un fel a- 
numit degetele. Asta ar însem
na cam așa; Cu o conducere că 
a lui Hunyadi să tot dai cărbu
ne, _ 
rău. Și 
brigada 
brigada 
primele 
sector, 
lui Hunyadi fiecare miner a cîș- 
tigat pe post o sută și doi Iei 1

(Urmare din pag. l-a)

după specificul

6,080 tone pe post. Nu s-au lă
sat mai prejos nici ortacii de pe 
stratul 5. Pînă la 15 ale lunii 
obținuseră 4,780 tone de cărbu
ne pentru fiecare post prestat, 
pentru ca la finele lunii să ri
dice randamentul la 5,100 
pe post.

★i

noii 
li se

întrebi acum pe 
lui Hunyadi cum

Dacă-i
ortaci ai 
pare munca cu noul șef, fie Ri-

tone

RelnmiMâ abomMeie 
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de către diiuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

c’apoi nici la plată n-o fi 
într-adevăr luna trecută 
de pe stratul 5, ca 
de la stratul 3, sînt 
locuri în întrecerea 

iar în noua brigadă

— Vin patrulele jandarmi
lor !

Femeia mișcă înciudată din 
cap, cășunînd parcă pe vocea 
care strigase adineauri. Se în
toarse apoi spre casă :

— Ioane, Viorel... Veniți re
pede.

Cei doi parcă atît așteptau.
— Priviți!
Mai înaiți cu un cap decît ea 

cei doi se aplecară peste gard, 
căutînd locul arătat de degetul 
mamei. Schimbară doar o privi
re între ei, smuciră apoi poarta 
și se repeziră în stradă. La vreo 
sută de metri de casa lor. un om 
zăcea în șanț. Auzindu-le pașii, 
vru să se ridice, , bolborosind 
ceva. Efortul făcut îi aduse o 
horboată purpurie, în colțul bu
zelor, mînjindu-i un puf de mus
tață abia mijit. Era tînăr de 
tot. Fără o vorbă, cei doi îl ri
dicară în brațe, neluîndu-i în 
seamă gemetele și fugiră spre 
poarta larg deschisă. Pe pămîn- 
tul uscat, în praful șanțului, ră
mase o pată mare, umedă, nea
gră..

— Bestiile I Chiar în spate... 
Asta-i lovitură de baionetă.

— Sărac de mama lui...
Femeia le ieșise înainte.
— Fuga în casă. I-am pregă

tit acolo culcușul. Pe poliță e

cămașa de duminică a tatălui 
vostru, rupeți-o și legați-i rana. 
Apă caldă este pe sobă, ulei în 
bidonul cel mic, din bufet...

Abia dispărură în casă cu cel 
rănit și de după colț și apărură 
jandarmii. Erau patru. Mergeau 
răsfirați pe tot latul străzii, cu 
armele în mîini. In curțile ală
turate nu se mai zărea țipenie. 
Nici o mișcare, pînă și cîinii tă
ceau în lanțuri.

Dînd ochii cu femeia de la 
poartă cei patru se opriră con- 
trariați.

— De ce nu intri în casă ?
— Mi-aștept bărbatul...
— A fost acolo ?
— Da ! înălță ea fruntea.
Jandarmul rînji :
— Și-o fi luat porția, poți să-l 

pupi...
Ceilalți rîseră gros de gluma 

camaradului.
— Și-acum șterge-o. Nu mai 

e voie să ieșiți în stradă pînă 
poimîine. Doar la apă... și a- 
tunci cîte unul... Cînd vine băr
batul tău, de-i rănit să-l tri
miți la comenduire... Dacă a fost 
în conducerea grevei să meargă 
direct la pretură, la Petroșani... 
Dacă vă vine vreun străin în 
casă, la fel: să fie anunțat de 
urgență comenduirii, dacă nu... 
pîrnaia vă mîncă I Ai înțeles ?

Spuae-ie și vecinilor! Ai pe ci
neva în casă ?

Femeia nu-i răspunse. Nici 
un mușchi nu i se clinti pe fa
ță. II privea pe jandarm, drept 
în ochi. Acesta întoarse capul, 
scuipînd cu obidă :

— Dracu’ să vă mai înțe
leagă.

Și se întoarse.
După plecarea jandarmilor, 

cel mai mare dintre băieți ieși 
din casă.

— Ce-au vrut ?
— Nimic, au întrebat de dru

mul ce duce spre Bărbăteni și 
mi-au mai spus șă nu ieșim în 
stradă.

Tînărul o privi bănuitor, fă- 
cîndu-i loc să intre în casă.

— Cum se simte ?
— Rău. Aiurează. Se pare că 

e din comitetul de grevă. Utecist.
Femeia nu-i înțelese ultimul 

Îuvînt, dar făcu semn cu mîna 
să fie liniștit.

Iși mai întoarse odată privi
rile spre vîrfurile pleșuve ale 
Oborocă.i ce păreau atît de a- 
proape dfe-ț.i venea să le atingi 
cu mîna. Oftă și întrebă abia 
auzit, de parcă s-ar fi întrebat 
pe șine : .

— Oare pe-acolo umblă jan
darmi ?

IRIMIE STRĂUȚ

vuiesc, le încarcă în cărucioarele 
care le duc în subteran.

Dacă aprovizionarea sectoare
lor minei cu material lemnos se 
desfășoară în condițiuni relativ 
acceptabile, apoi în privința gos
podăririi depozitului de lemne de 
la mina Lupeni nu se pot spune 

' lucruri mulțumitoare și mai ales 
nu poate fi lăudată activitatea 
șefului depozitului Hențu Sam- 
son. Astfel, stocul de margini de 
gorun este împrăștiat, supus pu
trezirii, iar zeci de metri cubi de 
bușteni se degradează din cauza 
depozitării necorespunzătoare (în 
jurul porții nr. 4).

La acest depozit nu se iau mă
suri nici pentru introducerea me
canizării și micii mecanizări. 

sAici ar putea fi construită o ins
talație pentru descărcat lemnul 
din vagoane, vara și iarna. Apoi, 
este necesară montarea mai mul
tor circulare mici — mobile —

țul tăierii să fie inclus în pre
țul de desfacere.

La acest depozit de lemne mai 
sînt și alte probleme care așteap
tă o mînă harnică, de gospodar 
pentru a fi rezolvate. Astfel, ins- 
talația de transbordare a vagoa
nelor — șubina — este defectă a- 
vînd mai multe rupturi la insta
lația de rulare, ceea ce menține 
un permanent pericol de acciden
te, toate cele 26 de pelerine de 
protecție contra ploii sînt uzate 
în așa măsură îneît nu mai asi
gură nici o protecție..., nici un 
gaterist care taie lemne cu cir
cularul nu poartă ochelari de 
protecție etc.

Ar fi timpul ca sectorul gos
podăresc al minei Lupeni — gos
podar tov. Ütto Ludovic — și 
conducerea Direcției comerciale a 
C.C.V.J. să ia măsuri de îndrep
tare a lipsurilor din activitatea 
depozitului de lemne de la mina 
Lupeni 1
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TASS anunță: 
orbita sa, la 9 octombrie ora 20,

MOSCOVA (Agerpres). — 
Continuînd să înainteze pe

(ora Moscovei), stația automată interplanetară se găsea în con
stelația Ophiuchus avînd o ascensiune directă de 16 ore, 40 mi
nute și o declinație de minus două grade 36 minute. In acest mo
ment stația se afla deasupra unui punct de pe suprafața Pămîn
tului avînd coordonatele 3 grade latitudine 
longitudine vestică. Distanța dintre stație 
lui a fost de 466.000 km.

Stația a atins apogeul orbitei sale la 
cepe să se apropie de Pămînt trecînd la 
la o distanță de aproximativ 40.000 km. de suprafața Pămîntului, 
cu o viteză de 4 km. pe secundă.

Perioada rotației sale în jurul Pămîntului fiind de aproximai 
tiv 15 zile, în cursul unei rotații stația va parcurge peste un mi
lion de km.

Potrivit rezultatelor obținute în urma prelucrării datelor emi
siunii din 8 octombrie, aparatajul științific, utilajul și mijloacele 
automate ale stației continuă să funcționeze normal.

Următoarele emisiuni vor avea loc în zilele de 12 și 15 oc
tombrie între orele 17 și' 18, ora Moscovei.

Pregătirile în vederea observării 
și fotografierii stației interplanetare sovietice

ALMA ATA 10 (Agerpres) —
TASS anunță :

La observatorul de altitudine 
al Institutului de aștrofizică al

--- O---- -----  
Sistemui de dirijare 

a rachetelor este stăpînit 
!a perfecție

MOSCOVA 10 (Agerpres).
Deplasarea rachetei care efec-

■ tuează zborul circumlunar pe 
orbita fixată, arată că sistemul 
de' dirijare este stăpînit la per
fecție. Aceasta este de fapt o e- 
tapă nouă, extrem de esențială 
în dezvoltarea cosmonauticii so
vietice, și care o situează cu 
mult înaintea cosmonauticii din 
S.U.A. — a declarat unui cores
pondent al agenției TASS prof. 
Pokrovski, doctor in științe teh
nice.

Zborul celei de-a treia rache
te cosmice sovietice spre Lună 
și în jurul Lunii, a declarat sa
vantul, trebuie apreciat ca o 
nouă etapă în dezvoltarea zbo
rurilor cosmice, 
realizări ale tehnicii 
cosmice din U.R.S.S. 
crearea unor rachete 
extrem de puternice.

In aceste condiții, a continuat 
Pokrovski, s-a dovedit a fi posi
bilă realizarea și zborul cosmic 
pe o distanță de aproximativ 
1.000 de ori mai mare decît cea 
dintre Pămînt și Lună.

sudică și 22 grade 
și suprafața Pămîntu-

10 octombrie și va în-
18 octombrie, ora 20,

Academiei de Științe a R.S.S. 
Kazahe au luat sfîrșit pregătirile 
în vederea observării și fotogra
fierii celei de a treia rachete cos
mice, în momentul zborului ei în 
apropirea Pămîntului, moment 
care nu va mai întîrzia mult.

Fototeca specială a acestui ob
servator de altitudine numără a- 
proximativ 100 de fotografii ale 
sateliților artificiali ai Pămîntu
lui și ale rachetelor cosmice în 
timpul zborului lor. Un interes 
științific deosebit de mare pre
zintă fotografiile clare ale noru
lui de natriu, degajat de cea de 
» doua rachetă cosmică sovietică 
în timpul zborului spre Lună.

Precedentele 
rachetelor 

au dus la 
purtătoare

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Finlanda a 
dat publicității o declarație în 
care cheamă poporul finlandez 
la lupta pentru pace.

Subliniind că în prezent ome
nirea se află în fața unei hotă- 
rîri importante — reglementa
rea pașnică a problemelor liti
gioase, sau cursa înarmărilor și 
războiul — C.C. al P.C. 
landa arată că în era 
atomice și a rachetelor

din Fin- 
energiei 
urmările

Convocarea Congresului 
P. C. din S. U. A.

NEW YORK 10 (Agerpres)
După cum anunță ziarul „Wor- 

ker“, Comitetul Național al Par
tidului Comunist din Statele U- 
nite, a hotărît să convoace la 
New York între 10 și 13 decem
brie, cel de-al 17-lea Congres or
dinar al partidului.

Intr-un apel al 
Național în legătură 
eveniment se spune: 
vele unei păci generale sînt mult 
mai îmbucurătoare astăzi. Recen
ta călătorie a premierului Hruș- 
ciov în țara noastră și apropiata 
vizită a președintelui Eisenhower 
în Uniunea Sovietică permit să 
se traducă în viață aceste spe
ranțe. Compatrioții noștri, la fel 
ca și popoarele tuturor țărilor, 
sînt plini de speranță și năzuiesc 
spre realizarea acestui țel înalt 
și nobil“.

»
Comitetuluî 

cu acest 
„Perspecti-

-------- ...........=—--------

Declarația guvernului R.P.D. Coreene
PHENIAN 10 (Agerpres).
Guvernul RlP.D. Coreene și' 

întregul popor coreean sprijină 
întrutotul declarația guvernului 
sovietic cu privire la dezarma
rea generală și totală, se spune 
într-o declarație a guvernului 
coreean dată publicității la 9 
octombrie.

In declarație se arată că în 
prezent popoarele din lumea în
treagă nu au probleme mai im
portante decît cea a înlăturării 
primejdiei de război, a menți
nerii și întăririi păcii. Proiec
tul Uniunii Sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și tota
lă, care prevede înlăturarea în-

săși a posibilității de dezlănțui
re a unui război, constituie un 
plan rațional și realist care o- 
glindește cea mai arzătoare ce
rință a omenirii.

In declarație se subliniază că 
poporul coreean este vital inte
resat în realizarea dezarmării1 
generale și totale.

Guvernul R.P:D. Coreene și‘ 
poporul coreean, se spune în în
cheierea dteclarației, împreună cu 
guvernele și popoarele tuturor 
țărilor care doresc o pace trai
nică vor depune toate efortu
rile pentru a grăbi traducerea 
în viață a noii inițiative de pate 
a guvernului sovietic.

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALEP-'-T

oamenii 
lansat 

al Pă- 
astfel 

omeni-

La 4 octombrie 1959 s-au îm
plinit doi ani de cînd 
die știință sovietici au 
primul satelit artificial 
mîntului, înfăptuindu-se 
cel mai îndrăzneț vis al
rii — primul pas spre cucerirea 
spațiului cosmic.

Cu acest, prilej întreaga lume 
si-a arătat admirația și recunoș
tința fată de știința și tehnica 
sovietică care în timp de doi 
ani, de la plasarea primului sa
telit artificial al Pămîntului pe 
orbită, a obținut realizări consi
derate pînă nu de mult de do
meniul fantasticului. Pentru pri
ma dată în lume din Uniunea 
Soyietică a fost trimisă în spa
țiu o ființă pămînteană, cățelușa 
Laika. Ei i-a revenit rolul de a 
fi primul călător în cosmos. Gu 
ajutorul 
ficiali 
sovietici 
formații
gătirii viitoarelor 
planetare.

Continuîndu-și

realizări, oamenii de știință so
vietici, la începutul acestui an. 
au trimis în spațiile siderale pri
ma rachetă cosmică care s-a 
smuls din forța de gravitație a 
Pămîntului, a trecut pe lîngă Lu
nă și a devenit pentru totdeau
na 
O 
2“

) 
I

ai- 
în-

se 
re-

Declarația C. C- al P. C. 
din Finlanda

unui nou război ar fi mult mai 
grave decît în trecut și tocmai 
de aceea activitatea pentru 
părarea păcii are acum o 
seninătate deosebit de mare.

Slăbirea încordării care 
observă în ultimul timp în
lațiile internaționale și vizita 
încununată de succes a tovară- 
șuliu N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în S.U.A. se arată în 
continuare în declarația C.C. al 
P.C. din Finlanda, dă speranțe 
întemeiate că se apropie o pe
rioadă nouă, mult mai favora
bilă în relațiile dintre state.

In încheiere C.C. al P.C. din 
Finlanda arată că păturile largi 
ale poporului finlandez sprijină 
necondiționat propunerea 
nii Sovietice cu privire la 
marea generală și totală, 
pronunță de asemenea
întărirea continuă a prieteniei 
dintre Finlanda și Uniunea So
vietică și 
mondială a 
pace.

Uniu- 
dezar- 
Ele se 
pentru

sprijină mișcarea 
luptătorilor pentru

celor trei sateliți arti- 
ai Pămîntului, savanțîi 
au reușit să obțină in- 
prețioase necesare pre- 

călătorii inter-

epocalele lor

satelit artificial al Soarelui, 
altă rachetă cosmică „Lunnik 
purtînd fanioane cu stema 

U.R.S.S., teleghidată de pe Pă- 
mînt, a atins suprafața Lunii la 
14 septembrie a.c., cu o precizie 
care a stîrnit admirația întregii 
lumi. Astăzi omenirea urmărește 
mersul triumfal al celei de-a treia 
rachete cosmice sovietice lansa
tă la 4 octombrie 1959 care a 
înconjurat Luna și acum se în
toarce către Pămînt. A fost cea 
mai frumoasă aniversare cunos-* 
cută în. istorie, cea mai grandioa
să realizare a geniului uman. 
Pentru prima dată omul de știin
ță a putut obține date despre 
cealaltă parte a Lunii 
vede de pe Pămînt.

Un alt eveniment 
nai care continuă să

care nu s©
. *

internațio- 
rămînă în

atenția opiniei publice mondiale 
este vizita președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov în S.U.A. și planul 
guvernului sovietic cu privire la de
zarmarea. generală și totală ex
pus în Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite. Opi- 
nfa publică din toate țările a pri
mit propunerea sovietică cu adîn- 
că satisfacție văzînd în ea sin
gura cale rezonab'ilă pentru ins
taurarea în lume a unei păci trai
nice. Fapt îmbucurător este că 
personalități de seamă și-au ară
tat adeziunea la planul de de
zarmare sovietic și consideră că 
punerea Iul în aplicare este po
sibilă.

In una din conferințele sale de 
presă președintele S.U.A., D. Ei
senhower a declarat cu privire 
la vizita lui N.S. Hrușciov în 
Statele Unite că după părerea sa 
.vizita premierului sovietic în 

S.U.A. a însemnat începutul pro
cesului de îmbunătățire a rela
țiilor amerlcano-sovietice“. Preșe
dintele Eisenl awer a rnaî arătat

ÎJ
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EVENIMENTELE
SÂPTAMINII

• La 2 octombrie la Cap Ca
naveral a explodat o rachetă de 
tip „Polaris" la mai puțin de un 
minut de la lansare.

• N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a sosit în ziua de 4 octombrie 
la Vladivostok venind de la Pe
kin unde a luat parte la sărbă
torirea celei de a 10-a aniversări 
a R..P. Chineze. Premierul sovie
tic a fost întîmpinat de 
muncitori 
sovietic.

ai Extremului
mii de 

orient

oameniioctombrie 1959 
sovietici au lansat cea 
rachetă cosmică avînd

• La 4 
de știință 
de-a treia 
la bord o stație automată inter
planetară.

• In ziua de 5 octombrie, A. 
Sehărf, președintele federal al 
Republicii Austria a sosit la Mos
cova într-o vizită de prietenie.

• Peste 1000 de muncitori șo
meri din orașul Calou (Panama) 
s-au îndreptai la 5 otcombrle în- 
tr-tin marș al foamei spre capi
tala țării, Panama Clty.

'Th' ctöédfár hwvcUibL
NOVOSIBIRSK — La 9 oc

tombrie a sosit Ia Novosibirsk 
Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. venind de ia Pekin, un
de a participat la festivitățile 
cu prilejul celei de a 10-a ani
versări a proclamării R. P. Chi
neze. Nikita Hrușciov, a vizitat 
Vladivostokul. El a vizitat de 
asemenea centralele hidroelectrice 
de la lakutsk și Bratsk, care se 
construiesc pe fluviul siberian 
Angara.

NEW YORK — Agențiile de 
presă occidentale anunță că po
trivit ordinului președintelui Ei
senhower, judecătorul Irving 
Kaufman de la Curtea federală, 
în baza legii Taft Hartley, a 
dat o hotărîre de încetare a gre
vei docherilor din porturile de 
pe coasta Atlanticului. Această 
hotărîre prevede încetarea gre
vei pe un prim termen de 10 
zile.

NEW 
zilei de 
ședința

Adunării Generale a O.N.U. în 
cadrul căreia a început discuta
rea propunerii Uniunii Sovieti
ce cu privire ia dezarmarea ge
nerală și țoală.

LONDRA — La Londra au 
fost anunțate rezultatele alege
rilor pentru Camera Comunelor 
a parlamentului englez care au 
avut loc la 8 octombrie. In ale
geri victoria a fost obținută de 
partidul conservator care a ob
ținut 362 mandate în noua Ca
meră a Comunelor. Partidul la
burist a obținut 257 mandate, 
iar partidul liberal — 6 man
date. In cele 624- circumscripții 
electorale, la alegeri au parti 
pat 78,7 la sută din ' alegate., 
ale căror voturi sînt repartizate 
după cum urmează : 13.699.812 
pentru conservatori, 12.177.546 
pentru laburiști și 1.608.622 pen
tru liberali.

YORK — In dimineața 
9 octombrie a avut toc 
Comitetului Politic al

că „schimbul de păreri care 
avut loc la Câmp David a în
lăturat numeroase obiecțiuni pe 
care le-a avut partea americană 
în ceea ce privește ținerea unei 
conferințe la nivel înalt“. Decla
rații asemănătoare a făcut și vi
cepreședintele S.U.A., R. Nixon.

Președintele Republicii France
ze, De Gaulle, a salutat schim
bul de vizite dintre N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower și și-a a- 
rătat încrederea că „aceste în
trevederi, aceste contacte sînt 
poate un început de destindere și 
înțelegere“.

Referindu-se la propunerile gu
vernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
președintele Indoneziei, Sukarno, 
a declarat că „ele deschid pers
pective mari“ și că „adoptarea 
lor ar lipsi marile puteri de po
sibilitatea de a duce un război 
nimicitor”.

In toate țările lumii 
radioul dezbat pe larg 
propuneri de pace ale 
cialismului și tot mai 
arată adeziunea pentru
rea păcii, pentru excluderea răz
boiului din viața internațională.

GH. CREȚU

a

<

presa șl 
mărețele 
tării so- 
mult își 
menține-

PROGRAM DE RADIO
12 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Cîntece, 
8,00 Muzică de estradă, 8,30 Mu
zică simfonică, 9,30 Muzică 
populară romînească, 10,00 Frag
mente din opera „Cântărețul li
bertății“ de Eugen Kapp, 11,03 
Potpuriuri de muzică ușoară, 
11,30 Vorbește Moscova!' 12,00 
Muzică de cameră de Mozart, 
13,05 „Moscovă, oraș iubit", — 
emisiune de cîntece, 14,00 Din 
muzica popoarelor, 15,10 Con
cert de estradă, 16,00 Muzică 
simfonică, 16,36 Muzică popu
lară romînească, 17,45 Muzică u- 
șoa-ră, 18,17 Concret simfonic 
în interpretarea artiștilor ro- 
mîni și sovietici, 19,05 Minerii de 
la Rovinari—radio reportaj, 19,20 
Concert de muzică populară ro
mînească, 20,00 Luna prieteniei 
romîno-sovietice, 22,15 Radiojur
nal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică corală sovietică, 14,30 
Muzică de estradă, 15,00 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 16,15 Concert dfe es
tradă, 17,00 Cîntă orchestra de 
instrumente populare a Radio
difuziunii osetine, 17,35 Pro
gram de lieduri, 18,20 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 
21,15 Muzică populară romîneas
că interpretată de Cristina Spe- 
riosu și Marin Chisăr, 22,00 
Muzică corală romînească.
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