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Documentele plenarei C.C. al! 
P.M.R. din 3—5 decembrie a.c. î 
continuă să fie dezbătută cu I 
multă însuflețire de către oa- î 
menii muncii din raionul nos- • 
tru. Ei aprobă cu căldură cî- j 
frele proiectului de pian pe a>-1 
nul 1960 și își manifestă ho- 
tărirea de a munci cu eforturi 
sporite pentru a da viață noi
lor sarcini trasate de partid.

Iii economii4.000 
prin reducerea 

meumErlui specific
Colectivul Uzinei de reparat 

utilaj minier din Petroșani a pri
mit cu multă bucurie documen
tele Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie a.c. Colectivul a 
fost însuflețit mai ales de cifrele 
proiectului de plan pe anul 1960. 
a căror înfăptuire va constitui 
un însemnat pas înainte în lupta 

.poporului nostru spre o viață tot 
'mai îmbelșugată și fericită.

Aflînd despre prevederile ple
narei C.C, al P.M.R. din 3—5 
decembrie a.c., tinerii din secția 
tinichigerie a uzinei, constituițl 
într-o brigadă de tineret, s-au ho 
tărft să muncească cu și mai 
multă străduință pentru sporirea 
rezultatelor muncii lor. Brigada 
lor execută tuburi și coturi de 
aeraj pentru exploatările Văii 
Jiului și alte produse. Tinerii 
muncitori ai tinichlgeriei și-au 
propus să realizeze cît mai în- 
•emtiate economii prin reducerea 

'tonsumului de material și să îm
bunătățească ' calitatea -lucrărilor 
prin ridicarea .calificării profesio
nale a întregii brigăzi
. Tinerii muncitori s-au angajat 
să realizeze pînă la sfîrșitul aces
tei luni 5.000 lei economii, din 
care 4.000 prin reducerea consu
mului specific de materiale ,

Comunistul Cosma Ernest este unul din cei mal tineri șefi 
de brigadă în cadrul se eforului 11 al minei «Petrila și în 
același timp un agitator activ. împreună cu brigada pe care 
o conduce a extras în acest an 1693 tone 
plan.

IN CLIȘEU: Tovarășul Cosma Ernest 
în șut citește ortacilor din ziarul „Scînteia“ 
mărețe pe care le stabilește proiectul de 
în vederea continuei dezvoltări a economiei noastră naționale.

de cărbune peste

înainte de intrarea 
despre obiectivele 

plan pe anul 1960

Sporim și mai mult producția 
de cărbune
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Cifrele proiectului de plan pe 
anul 1960 cuprinse în expunerea 
făcută de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie a.<s. 
constituie pentru poporul nostru 
un măref orogram-de muncă pen- - trey^ere' i^!W!T^.~eeea'’‘ce*va- 
tru înflorirea patriei’, pentru creș
terea nivelului de trai al celor 
ce, muncesc. Dezvoltarea puterni
că ,a economiei naționale necesită 
cantități mereu sporite . de com
bustibil

— Colectivul sectorului nostru 
se pregătește intens pentru înde
plinirea acestor sarcini — spu
nea tov. Felea Liviu șeful secto
rului II. al minei Petrila. sec
torul fruntaș al exploatării Pers
pectivele luminoase înfățișate de 
documentele plenarei ne dau aripi 
în muncă. Pentru a asigura con
diții bune de muncă brigăzilor 
de mineri în vederea realizării 
sarcinilor sporite de plan pe a- 
nul 1960, vom deschide noi pa
nouri pe straiele subțiri, vom

plasa cu mai multă chibzuință 
oamenii la locurile de muncă spre 
ă putea obține randamente mereu 
mâi mari. Grija noastră, a con
ducerii sectorului, șe îndreaptă 
de asemenea spre o mai bună fp-

permite o büfilí aprovizionare â 
.abatajelor cu materiale și goale 
In vederea reducerii prețului de 
post, odată cu întărirea grijii pen
tru reducerea consumurilor speci
fice de' materiale Și energie, vom 
extinde forarea suitorilor, cu a- 
jutorul frezei sovietice pe care.« 
avem în sector.
z Timpul care a mai rămas Di
nă la-sfîrșitul anului — spunea 
tov. Felea Liviu —? constituie 
pentru noi o perioadă de pregă
tire pentru îndeplinirea sarcini
lor sporite pe caré .le pipíe în fa
ța noastră planul pe amil viitor. 
Pînă la sfîrșitul 
sectorului nostru va extrage pes
te planul lunar cel puțin 1500 
tone de cărbune.

i

: Voleibaliștii
din Bratislava vor juca 

astăzi la Petroșani,
■ Iar mîine la Lupeni

După întilnirea susținută vi
neri la Cluj cu echipa locală 

; Știința, de care au dispus la
1; scorul de 3—2, voleibaliștii din 1

■ Bratislava au sosit teri fa Pe-J
” troșani. j

Echipa cehoslovacă de volei 4 
' va avea două întîlnlrl cu echi-î 

'; pa divizionară Știința-Utilajul J 
1 din Petroșani. J

Prima confruntare a -echipe; 4 
. lor Bratislava — Știința-Uti-; 

lajul va avea loc astăzi Ia o-, 
rele 17,30 în sala Institutului ț

■ de mine din Petroșani. A doua ♦ 
1 Intilnire va avea loc luni, 14 ! 

decembrie la orele 16,30 Înî
1 ■ sala Clubului minier din Lu- ♦ 
;: ¡peni. •

' Invitațiile la aceste meciuri j 
distribuite anterior rămîn va- • 
labile.

in pagf.
• U.R.S.S. va produce în 

1190 750.000 tone cint
• Lărgirea schimburilor cul

turale științifice și tehnice 
între U.R.S.S. și Franța

• Planara Comitetului Cen
tral al Partdului Comunist 
Bulgar
• Chile trimite o mișiune 

¡comercială în. U.R.S.S.

Realizarea și depășirea angajamentelor, 
in centrui atenției muncii sindicale

țMIe sindicate. Buna organizare f' 
a întrecerii între brigăzi și sec- | 
toare, munca neobosită pentru ț 
scoaterea brigăzilor de sub tț 
plan, descoperirea și folosirea Ii 
rezervelor interne, schimburile * i 
de experiență inițiate între sec- ț 
toare și alte exploatări, cît și ♦ , 
munca continuă pentru ridica- ? 
rea rolului maiștrilor în proce- • 
sul de producție au creat con- ; 
diții optime pentru ca lună de r 
luni planul să fie îndeplinit și ț 
depășit

t-Jj
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♦ In ~ cadrul întrecerii socialiste 
Î intre exploatările . carbonifere 

din Valea Jiului, mirtâ Uricairi 
♦ ocupă un loc de frunte..'Sub în- 
♦ drumarea organizației^de'par- 
ț tld, desfășurînd o bogată actl- 
! vltate pentru îndeplinirea o- 
î biectivelor propuse în întrecere, 
| colectivul aceștei mine a rapor- 
| tat la începutul lunii dccem- 
T brie, îndeplinirea integrală a 
| sarcinilor de plan pe anul 1959. 

La acest succes o contribuție 
. importantă au adus organtza-

Organîzarea întrecerii
/ La mina Uricani locul de frun
te pe graficul întrecerii îl de
ține șectonil I. Comitetul de sec
ție sindicală din Sector a reușit 
să antreneze în întrecere majo
ritatea muncitorilor din Sector. 
Mfaerii, mecanicii Jiî ceilalți mun- 
cttpri, în codrul" consfătuirilor 
Je producție, ș!-au luat angaja 
mente concrete, realizabile din 
punct de vedere cantitativ și ca
litativ. Astfel, în cadrul consfă
tuirilor de producție s-a scos în 
evidență faptul că brigăzile con
duse de comuniștii Bria Ioan, 
Teodorescu Stancu, Vascul Du
mitru și-au luat angajamente 
numai în urma unor consultări 
colective și pe baza cunoașterii 
poșiJbilitătilQr existente. Exemplul 
acestor brigăzi a fost urmat de 
toate brigăzile. Cunoașterea de 
către fiecare muncitor a obiecti
velor întrecerii socialiste a stal 
în atenția comitetului de secție 
sindicală. Brigada condusă de 
minerul Hrițcan Vasile, din a- 
batajul cameră nr. 7 compusă din 

.13 oanțeni, a discutat în fiecare 
lună felul cum angajamentele 
luate pot fi sporite. Rezultatul 
acestei analize a muncii însu
flețite a brigăzii îl constituie cele 
4.709 tone extrase peste sarci
nile anuale de plan.
, Popularizarea rezultatelor ob
ținute în întrecere ¡a constituit 
un stimulent pe ia jnt pgțțțriJ In centrul atenției 
muncitori^ La comitetul sindical 
’al minei pot fj văzuti zilnic teh
nicieni, mineri, șefi de brigadă 
sau șefi de schimb care vin să 
comunice realiză rie obținute și 
Șă se intereseze de procentajul 
obținut de celelalte brigăzi și 
sectoare în fotrecere. La buna 
organizare a întrecerii- socialiste 
a contribuit și antrenarea tehni
cienilor și inginerilor la rezol
varea unor probleme tehnice, 
menite să ușureze eforturile fi
zice ale minerilor.

- Folosirea rezervelor 
interne

Descoperirea și folosirea re
zervelor interne ale sectoarelor 

,a stat în centrul atenției comite- 
»tului sindical. Cu ajutorul ■ mem
brilor și candidatilor. de partid

VEȘTI DE LA MINA VULCAN

lunii, colectivul

PRIMA
In cadrul întrecerii socialiste, 

minerii de" la mina Vulcan luptă 
cu hotărîre .pentru îndeplinirea 
planului anual înainte de termen. 
Zi de zi brigăzile din cărbune 
și pregătiri ajutate de tehnicieni 
și ingineri obtm realizări. Pe 
prima decadă a lunii decembrie 
a. c. sectoarele I, II și LII au ex
tras peste sarcina planificată 
961 tone de cărbune. In fruntea 
întrecerii pe mină se găsește 
colectivul sectorului IV care în 
primele zile ale, acestei luni și-a 
îndeplinit sarcina anuală de plan 
și a obținut economii însemnate 
la prețul de cost.

DÉCADÂ DECEMBRIE

i
înființate 8 comisii eco- 
Aceste comisii au edu-

au fost 
nomice. 
cat muncitorii în spiritul disci
plinei socialiste, al folosirii ra
ționale a materialelor, energiei 
electrice și pneumatice, dînd tot
odată indicații pentru înlătura
rea unor deficiente de la unele 
locuri de muncă. Astfel, la indi
cația lor, răpirea lemnului din 
lucrările vechi se face numai sub 
îndrumarea tehnică a maistrului 
minier.

La sectoarele productive se 
poate ușor verifica pe schim
buri, zile și luni cît material 
lemnos provenit din lucrări vechi 
a fost folosit, la ce lucrări și 
ce economie aduce. Această evi
dentă înregistrează pînă în pre
zent o economie în valoare de 
mai multe zeci de mii de lei. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de brigăzile conduse de 
Demeter Augustin, Năsăleanu 
Miron, Uliu Gheorghe, Bria Ioan, 
Vascul Dumitru și altele.

Refolosirea lemnului, confec
ționarea bandajelor numai din 
lemn vechi, recondiționarea uti
lajelor și uneltelor cu mijloace 
proprii au contribuit la realiza
rea unei economii de 2,59 lei/to- 
na de cărbune, iar randamentul 
planificat a fost depășit cu 104,3 
kg. pe post.

Contribuția maiștrilor
i activității 

sindicale stă în permanență sar
cina ridicării rolului maiștrilor 
mineri în procesul de producție.

A. NICHIFOREL

(Continuare în pag. 3-a)1
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Două alternative

Angaiamentul a fost depășit
Printre brigăzile fruntașe din 

sectorul 1 se numără și cea con
dusă de Gsiki Emerit: care lu
crează intr-un abataj cameră pe 
stratul III. Această brigadă s-a 
angajat să extragă în luna cu
rentă, înafara sarcinii de plan, 
300 tone de cărbune. In prima 
decadă a lunii decembrie aceas
tă brigadă a extras 392 de tone

. f .r 

de cărbune peste sarcinile de 
•plan. , , • . ..

O contribuție însemnata Ia a- 
ceastă frumoasă realizare au a- 

, dus-o minerii Munteanu .Anghel, 
Alionescu Ioan, Anca Ioan 
alții.

A
Succesul unei brigăzi 

recent înființate
In cadrul sectorului II 

nei Vulcan, la abatajul 
din stratul XV, lucrează 
gaaă înființată de curînd, com
pusă din 42 de oameni. Condu
cerea acestei brigăzi a fost în
credințată minerului Bordea E- 
manoil. Printr-o bună organiza- 

' re a lucrului la locul dte muncă, 
și prin aplicarea lozincii „Zijia 
și fîșia", în primele zece zile ale 
acestei luni, 
307 tone de 
ejna de plan 
tă perioadă.

In sectorul 
rii.de'la frontal, se remarcă șt 
brigada • condusă de tovarășul 
Câracsonyi Rudolf din abatajul 
cameră numărul 5 de pe stratul

Și

mi-aj 
frontal 
o bri-

«

brigadă a extras 
cărbune peste sar- 
avută pentru aceas-

Ii alături de mine-

Ti
fii.*hi ¿rima decadă, această bri
gadă a realizat o 
172 tone.de cărbune 
litate.
i'

depășire 
de bună

te 
ca-

Sectorul III a extras 
782 tone de cărbune 

peste plan
Recent, conducere^ sectorului 

III de la mina Vulcan a evideii 
țiat brigăzile de mineri de la a 
iătajele cameră nr. 1, 2 și 3 
conduse : de tovarășii Hunyadî 
Mihai, Szakacs Mihai și Hunyadi 
Ioan In cinstea Conferinței ra
ionale de partid și a’ zilei de 30 
Decembrie cele trei brigăzi au 
extras 700 tone de cărbune în 
plus de plan ' în prima ’ decadă. 
Din cadrul acestor brigăzi se 
evidențiază ' minerii Fiilâp Ale
xandru, Szabo Ștefan, Chirilă 
Gheorghe, Mîrză Alexandru, Hu- 
nyadi Gheorghe și Radu Ioan. 
Un sprijin .prețios au primit mi
nerii idin cele > trei brigăzi din 
partea maiștrilor mineri Manciu 
Adrian, Voiculescu Vasile și Lu- 

ecacs Alexandru. . ..
A. N.

In 'fafa clădirii administra- 
tive a exploatării miniere Lo- ij 
nea se află un postament din I, 
ciment în care stau înfipte ci-1 
teva bare de fier. $

Postamentul a fost făcut pen- J* 
tru a susține o gazetă de pe- (* 
rete frumoasă, ornamentată din ț 
belșug cu machete, cu tnsta-1 
tații miniere lilipute, ca Să qi ) 
bă un aspect cît se poate de ji 
atrăgător. Totul — după cum ( 
era planificat, trebuia terml- (' 
nat la 23 August a.c. (,

Dar la acea dată, era gata l 
doar postamentul, — machetele ' 
nu. S-a produs prima amînare, j 
stabilindu-se ca prima ■ ediție , 
a noii gazete ae perete să fie i 
scoasă la 7 Noiembrie. Dar pe < 
atunci abia au putut fi termi-' 
nate machetele și n-a mai ră-' 
mas timp pentru montarea lor. ( 

dată a trecut 7 Noiembrie., 
tovarășul Augustin Carol, șeful ij 
sectorului electro-mecanic, care 
răspunde de această lucrare, a ’• 
găsit că nu mai e necesar 
se grăbească. S-a i' 
mul cu amînările.

Numai că sînt unii care 
se împacă cu amînările la 
finit șl țin morțiș ca pe acest 
postament să fie înălțat ori 
gazeta de perete, ori un monu
ment al nepăsării tovarășului 
Augustin față de sarcini.

Rămîne ca tovarășul Augus- 
lin să aleagă.
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VIITOARE VIOLONISTĂ. i r ...........; ' f .. U ngatorul funicular ului

Cine știe, poate mîine numele Zelinschi Adela îl vom .citi pe un 
afiș de concert pe plan național sau internațional ? In. zilele noas
tre, datorită grijii părintești a partidului, datorită condițiilor op-: 
time create de regimul democrat-popular pentru descoperirea, și sti
mularea elementelor talentate, acesta nu- mai e un vis utopic. 
O dovadă concludentă a acestui fapt este însăși existența Școlii • 
populare de artă din Petroșani, la care învață sute de muncitori' 
și fii de muncitori talentați, printre care este și această tînără 
violonistă. r- .
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ZIDARUL
Se deschid a’ zorilor ferești 
Și-mi trimit, mai proaspătă, solia;

Cald din naltul schelei, îmi zîmbești 
îmi

I
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— Cit 
Arcuit 
Bolta 
Cînd

faci bezele cu mistria.. .
(Cu surîsul tău, Iubit zidar, 
Infiori un drăcușor de fată)
— Mult aș vrea un flutur alb să-țî par, 
Ce-a pornit din aripă să bată î

de drag îmi ești in saJopetă 
sub brațul greu de grinzi;

cum se leagănă, cochetă
în ochi îi scaperi mici oglinzi..,

— Deși-s aspre patmele-țf și mari,
Cu stfagace gesturi, cîteodattă, 
Mîngîierea 
Și le-adast

adast pe ram de

lor e-alesul dar, 
chemarea lor curată, 
primăvară 
de cais...

I

>
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Cum
Să se-aprindă floarea
— Voebele îți sînt cant aspre, dară 
Inima ți-e ca un crlng deschis...

— Și ce dacă stropii 
Te au atins pe frunte 
Sărutarea ta e ca de 
Cind, timidă, tremură

— O culeg, cum nufărul pe iac 
Ișl adună, amețit, fuiorul 
Soarelui... Iar brațele-mi desfac 
Largi aripe, ce îmi poartă dorul.

Se deschid . a’ zorilor ferești
Și-mi trimit, mal proaspătă, soTTm
— Cald, din ’naltul schelei îmi zîmbești 
Și îmi faci bezele cu mistria..

TR. MÜLLER

de mortar 
și pe pioeape ? 
Jar
ap roape...

J

membru al cercului literar 
„Minerii!“ Petroșani
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Juju Frânte, mecanicul șef al 
furilctilarului cel nou, un ins bur- 
duhănos, cu ochii mici îngropați 
în grăsime, sprincene rare și bar
bă spînatecă se scutura de ris, 
frecîndu-și mîinile înnegrite de 
unsoare:

— Prostul ăsta, bă ? De pros
tul ăsta ți-e teamă ?

Gel cu care vorbea, ajutorul 
lui, Marca Ion pe nume, care de 
prin 1941 nu-și mai spunea de 
cU Marek Hans, era exact opusul 
lui Juju: un lungan fără sfîrșit, 
uscat ca un țîr, cu un nas mare, 
coroiat, o frunte îngustă, veșnic 
umedă, ochii căscațl ca niște bli
de, o buză dăbălată și o bărbie 
ctt o alună,

— Hă, hă. clămpăni el din bu
za cea dăbălată, nu că mi-ar fi 
frică de prostul ăsta, dar știi ce 
ne-a spus inginerul: pînă se dă 
In producție funicularul, la lu
crări numai de-ai noștri să pu
nem...

— Ești un dobitoc, rîgîi Juju. 
Crezi că se află măcar un neamț 
care se respectă, dintre „specia
liștii“ ăștia, pare s-ar încumetă 
să se șpînzure ceasuri întregi pe 
funie, ca s-o ungă, la o înălțime 
atît de amețitoare ?!? Du-te tu ? 
Ha? Vezi? Nu vrei... Nu fi mă
gar, mă Ioane, știu eu ce știu. 
Nemții, he-he, de-aia îs stăpîni... 
Nu-s pentru treburi de-astea. 
Și-apoi, spune ce dracii’ păzim 
noi aici, Ioane ? Gîndește un pic : 
ce naiba de sabotor poate 'fi mo
totolul ăsta ? O bîtă cu ochi, un 
de-l pui acolo stă...

— De, dacă zici tu, fie și așa... 
făcu lunganul supărat că i se 
spune pe numele romînesc, întor- 
clndu-și blidele de ochi spre cel 
în cauză, un copilandru de vreo 
17—18 ani, rupt și murdar cum 
n-ai fi găsit doi ca ele nici între 
mineri; om'al nimănui, care nici' 
să umble nu putea ca lumea, 
clămpănind după el niște șteoal- 
fe de bocanci numai petice, mai 
mari cu vreo cinci numere, în
desați cu cilți și legați cu sîrmă.

— Fie și așa, să-l trimitem pe 
Anghel... Mă, Anghele, mă, ai 
mai fost la uns funiile, mă ? 
Treaba asta se plătește bine mă!

Copilandrul se apropie anevoie 
de cei doi, în mers arunCindu-și 
tntr-un fel ciudat, șleamp — 
șleamp, picioarele. Vorba îi ieși 
hîriită din piept:

— Am fost pe funicularul 
vechi... Cu Gloja baci...

- Care ?
— Cel de-a căzut anul trecut 

'de sus...
— Hă, bătrînul Șui l îl lămuri 

pe șef Marcu-Marek.

Burduhanul șefului se scutură 
a mulțumire:

— Atunci îi bine..' Pe altul și 
așa n-avem a-l trimite. Iacă aici 
<i marcă, bidonul cu unsoare, o 
pensulă și o centură de siguran
ță. Cu marca te prezinți la paz
nicul de la capătul liniei. Știi ce 
ai de făcut. O iei de sus in jos I 
Pînă mîine seară să dai gita a- 
mîndouă funiile. Dacă nu 
îi vai și-amar de pielea ta. Poi- 
mîine se încearcă funicularul. 
Asa că... Țid frică ?

— De ce?
Șefii schimbară priviri mirate 

Intre ei.
— Așa, am întrebat și noi. Da’ 

să lăsăm asta. Iacă, mergi pînă

PADINI DIN TRECUT

la grajduri, îl chemi pe Tranda
fir, vizitiul șef, să-ți dea o tră
sură, care să te ducă pînă un
de poate în pădure, dincolo de 
colonia Ștefan. Ii zor mare, mă !

Anghel făcu ochii mari.
— Auzi, mă, ce domn ?! Să 

mă care cu trăsura...
— Nu te mira, tu ai o treabă 

mare de făcut..: Spune-i lui Tran
dafir, dacă o strîmba din nas, 
c.ă-l ordin chiar de la colonel să-ți 
dea trăsura. Să telefoneze aici la 
mine, dacă n-o crede...

— No bine, eu mă duc... Auzi 
mă, ce domn ?l

Și, luindu-și în spate centura 
de siguranță, in mină cu pensula 
și bidonul de unsoare, teși din 
casa mașinilor funicularului ti- 
rindu-și picioarele după el.

— De pe urma mutului ăsta o 
să ne alegem cu o primă grasă, 
ascultă la mine i făcu namila da 
Juju, către prăjina de alături. A- 
bia peste cinci zile trebuia dat în 
folosință funicularul... Cînd o 
afla colonelul că pe poimiine îl 
putem da deja...

— Hă, hă... Și dacă pai la so
coteală că treaba mutului de 
fapt noi trebuia s-o facem...

— Ho-ho-ho!
Ungătorul ajunsese între timp 

la grajdurile lui Trandafir. Pes
te puțin timp putea fi văzut lă- 
făindu-se mîndru în fundul unei 
trăsuri, urmărit de gurile căscate 
ale copiilor din coloniile mineri 
lor. Caii îi mina un țigan gălbe
jit, cu albeață pe un ochi. Omul 
îl cunoștea pe băietan.

— Mare boier ai ajuns, bre 
Anghele; umblă ăștia cu tine ca

funicularul ăsta... I-c^zeam . wy 
bind deunăzi că pe cînd o începe 
să meargă, or putea da încă de 
două gri pe atîia cărbune <o pînă 
acum.’ Vezi că pe front treburile 
le merg tot pe dos. Nu mai e ca 
acu’ doi—trei ani. Rușii îi sno
pesc de le curg peticele.. Pe a- 
tunci pe unu’ ca tine nu te-ar fj 
scos din cioară și boaită, jude
cind de unde să te apuce mal 
bine să te poată trimite mai^iute 
la dracu-n praznic, în lagărele 
din Transnistria, pe cind azi... .

— Bre, Anghele, eu nu mă a- 
mestec... Știu că tu ești mai în
vățat ca mine, cu toate că taft 
te cred un tăntălău... Eu i-am cu
noscut pe al tăi. In noaptea cind 
i-au dus în lagăr cred că am fost 
singurul care am vă2ut ce s-a 
petrecut la voi în casă. Știu și 
ce-ai pătimit tu. apoi cîtă bătaie 
ai mîncat la Siguranță de te-au 
făcut din om neom ea, să-l tră
dezi pe frate-tu... Am fost și eu 
închis atunci, pentru că am pus 
pe hamurile cailor la 1 Mai hir- 
tie roșie.

Anghel se întunecă la obraz și 
nu mai suflă o vorbă, amintin- 
du-și cît a avut de îndurat după 
ce părinții i-au 'fost ridicați din 
pat în puterea nopții și duși în 
lagăr fără pricină, treabă de care 
a vuit luni de zile apoi foită co-,„ 
lonia. De fapt pricina o știa el 
Era o pricină veche... Dinainte de -r 
începerea războiului, cînd tatăl 
său făcuse parte din comitetul 
grevei minerilor de la minele Lo- 
nea și Petrila cerînd mărirea sa
lariilor și amnistie generală pen
tru deținuții politici. Pe-atuncl 
Anghel n-avea de di 14 ani, 
deși lucra în mină de mai bine 
de un an, socotindu-se om în 
toată firea... După-aceea... E, dar 
ce rost are să vorbim despre ce-a 
urmat după-aceea. Destul e să Se 
știe că a rămas singur, schilodit 
în bătăi, ca val de el... Lui ti 
pare bine că stăpînii cred că a 
devenit un prostănac, o bîtă cu 
ochi — vorba mecanicului șef. Și 
dacă ortacii lui, cei necăjiți oa 
Purdea ăsta, căruțașul, îl văd “ 
așa cum e, n-are de ce să se spe
rie... S-ar neliniști doar dacă ci
neva ar afla de ceea ce e chemat 
să facă el noaptea, în timpul li
ber, în orele cînd pe străzi dos
nice lipește pe garduri șl pereți 
manifeste antifasciste, în orele 
cînd scoate explosiv din mină, 
pentru a 'fi transmis mai depar
te partizanilor din munți...

— No tacă-tă-ne ajunși, auzi 
ca prin vis vocea căruțașului.

- <-

Cinematograful muncitoresc din Petroșani 
poate deveni rentabil

cu oul roșu.
— De! șuieră cel din coșul 

trăsurii. Ii arde la tîrtiță... Nici 
nu bănuiești cît 'face pentru ei

(Va urma) „ 
fRIMIE STRAUȚ 

[Din volumul „Drumul spre 
ziuă“ („Flăcări nestinse)]

Cinematograful muncit trese din 
Petroșani este patronat de comi
tetul sindicai al U.R.U.M.P. A- 
cest cinematograf prezintă spec
tacole de trei ori pe săptămînă, 
însă în majoritatea cazurilor 
filmele rulează cu sala pe ju
mătate goală. Aceasta din cau
ză că atît tov. Sîrbu Sofronie, 
responsabilul cultural în cadrul 
comitetului sindical al uzinei, cît 
mai ales tov. Borza Edith, res
ponsabila cinematografului, nu 
fac aproape nimic pentru popu
larizarea filmelor, pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la vi
zionarea lor. Adesea se întîmplă 
ca în uzină să se vîndă doar 
20—30 bilete la un film.

Cinematograful muncitoresc 
este așezat în cel mai mare car
tier al orașului Petroșani. Dar 
locuitorii cartierului nu sînt in
formați asupra filmelor ce ru
lează, din cauză că înafară de 
afișierul din fața cinematogra
fului în toată colonia nu gă
sești un altul. Ba mai mult, nicî 
măcar la afișierele din oraș nu

sînt anunțate întotdeauna fil
mele care rulează în săptămînă 
respectivă. Este normal atunci 
ca amatorii de filme să frecven
teze în -primul rînd cinemato
grafele care se ocupă din timp 
de popularizarea spectacolelor 
programate.

Ținînd seama de numărul ma
re al populației, din Petroșani 
se poate afirma cu certitudine că 
există condiții pentru ca cine
matograful muncitoresc din Pe
troșani să devină rentabil. Pen
tru a se înfăptui însă acest lu
cru este necesar ca atît colec
tivul cinematografului cît și co
misia culturală a comitetului« 
sindicai al U.R.U.M.P., ajutate 
de U.T.M. să depună mai mult 
interes pentru popularizarea din 
timp a filmelor programate. In 
munca de popularizare a filme
lor și mobilizarea oamenilor 
muncii spre a le viziona e bine 
să fie antrenați dt mai mulți 
oameni ai muncii. Se pot con
strui și expune în colonie și în 
restul orașului cel puțin încă 6

afișiere, se pot organiza, după 
exemplul cinematografelor „Al. 
Sahia“ și „7 Noiembrie", dife
rite manifestări de popularizare 
a filmelor ca simpozioane, re
cenzii, concursuri „Cine știe cîș- 
tigă“ sau „Drumeții veseli", 
premiere festive etc.

Dar pentru aceasta desigur se 
cere mai mult interes, așa cum 
se cere mai multă insistență față 
de Direcția regională a difuzării 
filmelor Timișoara, pentru a res
pecta cerințele spectatorilor de. a 
programa filme cît mai noi, bo
gate în conținut. Conducerea ci
nematografului poate merge pînă 
la refuzarea acelor filme care nu 
corespund cerințelor publicului, 
care au mai fost în oraș, firnd 
depășite de evenimente, cu slab 
conținut artistico-educativ.

In acest fel, cu siguranță, ci
nematograful muncitoresc din 
Petroșani, își va atinge scopul 
educativ, devenind și rentabil.
■ • ' ■ M. C.

REPETIȚIE „LA MASÄ“

De curînd, formația de teatru în limba maghiară a clu- r 
bului U.R.U.M.P., a început repetițiile unei scenete satirice 
pe care spectatorii din orașul Petroșani încă în cursul 
anului acesta o vor putea vedea... in primă reprezentare. IN 
CLIȘEU: Un aspect de la repetițiile piesei, faza „la masă".

I
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DIN EXPERIENȚA PROPAGANDIȘTILOR

ÎN SPRIJINUL CURSANȚILOR
Tovirășa Cîrstea Ana e tehni- ac^un. Ele sînt conduse de cîte un 

cian minier în sectorul de in- ' propagandist. Fiecare propagan- 
vestiții ai minei Lupeni. Ea con
tribuie din plin, alături de cei
lalți mineri și tehnicieni, la ob
ținerea unor succese importante 
în realizarea indicilor de plan, 
realizări care situează sectorul 
printre cele fruntașe din Valea 
jiului. Cele aproape 3 milioane 
lei economii la prețul de cost, 
depășirea planului cu peste 10 
la sută sînt o mărturie a 
succese.

Minerii din sector o 
însă pe tovarășa Cîrstea 
mai ca pe un bun tehnician, 
și ca propagandist fruntaș al în- 
vățămînțului de partid. Cercul 
el; din care fac parte peste 20 
de tovarăși, studiază Statut'i 
P.M.R. Cursanții sînt toți candi
dați de partid din sectorul de in
vestiții, pe care propagandista 
Cîrstea îi ajută să-și ridice ni
velul politic și ideologic, să cu
noască temeinic legea de bază a 
partidului astfel ca la sfîrsitul 
stagiului de candidatură să poa
lă fi primiți în rîndul membrilor 
de1 partid. Frecvența la învăță 
mînt. dezbaterile vii care au loc 
în cadrul convorbirilor, arată că 
acest cerc desfășoară o activi
tate rodnică.

Două condiții
— Care sînt factorii care au 

contribuit la îmbunătățirea acti- 
'x:\ățji cercului ?

tovarășa Cîrstea a rămas cî 
tiéva clipe pe gînduri. Munca de 
propagandist e grea, complica
tă, e o muncă cu omul. Ea e 
tînără. Pînă anul trecut a fost 
propagandistă în cadrul învăță- 
mînfului politic U.T.M.. iar înce- 
pînd din acest an școlar a fost 
recrutată ca propagandistă a î'n- 
vățămîntului de partid. In vară 
a urmat cursurile de pregătire a 
propagandiștilor cu scoaterea din 
producție organizate la Deva de 
Comitetul regional de partid, ci
tește mult, are un nivel politic 
și cultural ridicat. Și totuși hu s?

. mulțumește cu atît
- — Prima condiție pentru ca

tnvățămîntul să se desfășoare așa 
cum trebuie, spunea tov. Cîrstea, 
răspunzînd la întrebare, este ca 
propagandista- să se pregătțască 
u»pe!nfc. Trebuie să știi să pre- 

,ți lecțiile tntr-o formă intere
santă, să ajuți pe eursanți să în
vețe ceva nou, să le trezești inte
resul pentru studiu.

Intr-adevăr tovarășa 
cordă o mare atenție 
cru. Nu a lipsit de la 
dință de pregătire de 
tul de partid, se pregătește te
meinic pentru fiecare lecție nu 
numai din broșură ci și citind li
teratură care tratează probleme 
legate de cele cuprinse în cadrul 
lecției.

— Munca de pregătire a pro
pagandiștilor — spunea tov.

, Cîrstea e mult stimulată de o mă-
sură luata în 
cabinetul de 
de la cabinet 
¥nează să fie 
cercurilor, nu 
¿e tovarăși de la cabinet, ca pînă

acestor

cunosc 
nu nu

ci

Cîrstea a 
acestui lu 
ntci o șe- 
Ia cabine-

ultima vreme de 
partid. Seminarille 
Ia lecțiile ce ur- 
predate în cadrul 
mai sînt conduse

dist poate fi chemat să conducă 
ședința, și de aceea fiecare caută 
să se pregătească temeinic. Pe de 
altă parte, această metodă ajută 
pe propagandiști să învețe unii 
din experiența altora.

înainte de ținerea ședinței cer
cului, propagandista revede incă- 
odată conspectul, caută exemple 
din viața sectorului, a minei, pen
tru ilustrarea lecției. La lecția a 
Ill-a predată în cadrul cercului, 
întitulată „Statutul P.M.R — le
gea de bază a partidului. Cine 
poate ti membru' de partid. înda
toririle și drepturile comuniști
lor", ea a pregătit numeroase 
exemple. Cînd a vorbit despre ca
pitolul „Cine poate fl membru de 
partid“, ea a subliniat că parti
dul pune un inare accent pe ca
litatea membrilor săi, pe purita
tea rîndurilor sale. Ea l-a dat ca 
exemplu pe Dumitrescu Dumitru 
element cu apucături străine, care 
caută să intre în partid pentru 
anumite interese. Organizația de 
bază din sector a dat dovadă d» 
vigilență și nu l-a primit în rîn 
dul candidațîlor. Propagandista a 
dat de asemenea multe exemple 
de mineri și muncitori înaintați, 
comuniști, adevărați însuflețitori 
și fruntași ai luptei pentru înfăp
tuirea sarcinilor construcției so
cialiste, ceea ce a făcut ca expu
nerea ei să fie ascultată 
interes.

Propagandistul e dator 
mărească modul în care 
fiecare cursant, să-i dea 
atunci cînd întîmpină 
să-l deprindă cu studiul. Aceasta 
este o altă condiție importantă 
pentru ca activitatea cercului să 
se desfășoare așa cum trebuie.

Și în această privință propa
gandista Cîrstea a dobîndit o ex
periență prețioasă. Ea se îngri
jește personal ca toți cursanții 
să primească la timp broșurile cu 
lecțiile prevăzute în program, 
încă în cadrul primei ședințe de 
învățămînt din acest an, propa
gandista a arătat cursanților cum 
trebuie studiat materialul biblio
grafic, insistînd îndeosebi asupra 
luării notițelor. A intrat în prac
tica activității cercului ca înain
tea începerii ședințelor de învăță- 
mînt să tie controlate caietele 
notițe. Luarea notițelor ajută 
eursanți să adfncească studiul, 
seziseze problemele importante 
să le înțeleagă mai bine. Nu 
puține ori propagandista dă aju
tor celor care .întîmpină greutăți.

Atunci cînd învață, cînd au în
sușită lecția respectivă, cursanții 
vin cu drag la învățămînt. Așa 
se întîmplă și în cercul condus 
de tovarășa Cîrstea. Frecvența e 
bună, iar membrii cercului parti-, 
cipă cu toții la discuții. La una 
din lecții, spre exemplu, candida
tul de partid Gîțai Petru a vor
bit documentat și interesant des- 

1 pre partidul marxist-lenlnist al 
clasei muncitoare — partid de tip 
nou, lăcătușul Laizun Vasile des
pre P.M.R. — conducătorul po
porului pe drumul construirii so
cialismului. Se pregătesc stărui
tor pentru lecții, ridieîndu-și ast-

fel nivelul politic și ideologic, 
cursanții Balia Iosif, Peter Ion. 
Colcear Andrei ș.a.

E adevărat, în activitatea cer
cului mai sînt și unele greutăți. 
Unii dintre cei înscriși în aceslt 
cerc — e drept puțini la număr 
-- vin cu greu la învățămînt! 
Așa sît candidați! de partid Țura 
Nicolae și Lăpăduț Sabin, caro 
trebuie trași la răspundere de t>»-i 
roul organizației de bază pentru 
neglijarea sarcinii de a învăța. 
Un inconvenient este și acela că 
lucrînd în 3 schimburi, cursanții 
nu pot veni toți deodată lla în- 
vățămînt. Biroul organizației de 
bază trebuie să studieze cererea 
propagandistei ca în ziua de în
vățămînt — odată pe lună — să 
se schimbe șutul cursanților, ast
fel ca toți să vină odată la învă- 
tămînt. In felul acesta nu ar mai 
fi necesară ținerea aceleași lecții 
de două sau chiar de trei ori, ca 
să poată fi cuprinși toți cursanții.

Deși tînără, tovarășa Cîrstea 
Ana dă exemplu de felul cum tre
buie să muncească un propagan
dist penttu 
în ridicarea 
și ideologic.

a ajuta pe eursanți 
nivelului lor politic

dl

cu viu

să ur- 
învață 
ajutor 

greutăți;

cit 
pe 
să 
?i 
de
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Realizarea și depășirea angajamentelor, 
tn centrul atenției

(Urmare din pag. l-a)

Repartizați pe locuri de muncă, 
maiștrii și ceilalți tehnicieni au 
adus o contribuție importantă la 
realizarea și depășirea planului. 
Maiștrii mineri Boțoi loan, Ru
gină Mihuț, Istrate tjheorghe și 
Matei. Alexandru s-au evidențiat 
în cadrul sectorului I, pentru fe
lul în care au acordat ajutor teh
nic brigăzilor din abataje. Bri- 

? găzile de care răspund ei au a- 
\ vut de la începutul- anului și 

pînă în prezent cele mai curate 
locuri de muncă, cele mai puține

muncii sindicale
accidente și au obținut în cele 
11 luni de la începutul anului de
pășirile cele mai mari.

Comitetul sindical al minei 
Uricani este hotărît ca în viitor 
să sprijine și mai mult colecti
vul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri penttu ă obține rezulta
te și mai bune. Însuflețit de re
zultatele obținute pînă în pre
zent harnicul colectiv al minei 
Uricani s-a angajat în cinstea 
zilei de 30 Decembrie și a Con
ferinței raionale de partid, ca 
angajamentul anual să fie și el 
îndeplinit înainte de termen.

„La dispoziția abatajelor — rambleu 
mai mult, mai ieftin și la timp44

Răspunde tov. Mureșan ion, tehnician la sectorul de rambleu 
Petrila , . f
peste 258.000 lei la’prețul de cost 
al rambleulul. Pînă la sfîrșitul 
acestui an, colectivul sectorului l 
este hotărît să mai obțină încă 
cel puțin 73.000 lei economii.

Aș vrea să arat o latură a ac
tivității noastre care ne-a condus 
la obținerea de economii și la 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Este vorba de propunerile fă
cute de muncitorii sectorului, de 
raționalizările în producție. De . 
pildă, la stația de rambleu „Est' 
în timpul lucrului se forma o 
mare cantitate de praf și un -zgo
mot puternic. Ciurul Zimmer. greu 
de aproape 2 tone, acționat prin
tr-un ax excentric produce muli 
praf, periclitînd sănătatea mun
citorilor. Tot aici se consuma o 
mare cantitate de piese de schimb 
pentru suporții cu bile, suporți 
care se uzau rapid. Din această 
cauză nu rare au fost cazurile 
cînd moara de rambleu trebuia 
oprită ore întregi, produeîndu-se 
perturbări serioase în munca de 
ramblelere la timp a abatajelor.

Studiind posibilitățile de eli
minare a acestor dificultăți lăcă
tușii Albu Alexandru, Pădureanu 
loan, Oprea Tosif, șeful de echipă 
Kotva Iosif și maistrul mecanic 
Butuza Gheorghe au venit cu o 
interesantă propunere. Ei au în 
locuit ciurul Zimmer de 2 tone 
cu un altul mai ușor, fix șl de di
mensiuni reduse care să permită 
trecerea pietrei sub 5 cm. dia
metru, piatră care nu mal intră 
în valțuri. S-a eliminat deci în 
mare măsură formarea prafului 
De asemenea valțurile sînt ali
mentate cu o bandă de cauciuc. 
S-au adus îmbunătățiri procesu
lui de producție 
rambleu „Vest", 
dat cu reducerea 
productive pe zi. 
țîificăr.i sectorul,, 
de circa 40.000

Tehnicienii și 
tași ai sectorului 
mente Ia un dispozitiv pentru ri
dicarea tuburilor de rambleu șl 
susținerea lor în timpul montă
rii. In curînd, după aplicarea a- 
cestui dispozitiv, alte 3 posturi i 
neproductive vor putea fi reduse 

Iată deci cum înțelege colecti
vul sectorului de rambleu de la 
mina Petrila să contribuie la lup 
ta pentru economii, luptă pe care 
o vom intensifica în anul ce vine, 
pentru a pune la dispoziția mine
rilor rambleu mai mult, la timp 
și cît mai ieftin.

al minei
Este știut că de felul cum de

curge munca rambleiatorilor, de
pinde în mare măsură îndeplini
rea sarcinilor de plan la sectoa
rele de producție. Acest lucru stă 
în atenția întregului colectiv de 
la sectorul de rambleu ai minei 
Petrila. Rezultatele muncii secto
rului se. văd din întregul. șir de 
succese obținute de colectivul mi
nei. As'igurînd la timp cantitatea 
necesară de rambleu muncitori! 
sectorului au dat posibilitate 
minerilor din toate brigăzile mi
nei să obțină lună de 
zultate bune

In cadrul sectorului 
bleu al minei Petrila 
preocupare permanentă 
descoperirea de noi rezerve inter
ne, pentru obținerea de economii 
cît mai mari la prețul de cost. 
Prin desfășurarea largă a între
cerii socialiste între schimburi și 
echipe, printr-un regim sever de 
economii colectivul sectorului a 
economisit în trimestrul

.................—.... ........

O BRIGADĂ HARNICĂ
In cinstea Conferinței raionale 

de partid responsabilul de bri
gadă Panțiru Mihai de la secto
rul VII investiții al minei' I.u- 
peni și-a luat angajamentul în 
consfătuirea de producție ce s-a 
ținut la începutul lunii decem
brie a.c. ca pînă la data de 10 
decembrie 1959, va străpunge cu 
galeria direcțională în culcușul 
stratului 5, orizontul 440, făc.în ’ 
joncțiune cu brigada lui Guță 
Nicolae — lucru ce l-a realizai 
cu o zi înainte de termen.

Pînă la data de 
1959, tov. Panțiru 
realizat planul de 
proporție de 155 Ia

Aceasta 
colectivul

lună re-

de ram- 
există o 

pentru

III a.c.

de Im- 
deschis

țif, un eveniment destul 
portant, prin care a fost 
stratul 5, orizontul 440 de la mi
na noastră. Totodată s-a rezol
vat și problema aerajului de la 
sectorul II care era dificilă

Angajamentul a putut fi înde
plinit cu o zi înainte de termen, 
(datorită bunei organizări a mun
cii brigăzii de către tov. Panțiru 
Mihai și datorită ajutorului dat 
3e organizația de bază de partid 
nr. 7. Din cadrul brigăzii s-au e- 
vidențiat 
Panțiru 
Bălăucă 
Aurel.

10 decembrie 
Mihai și-a 
producție în 
sută.
pentru noi, • 

VII investi-
------------- —O-

O inițiativă frumoasă
cu cîteva zile, la Școa-

tov. Belciug Vasile. 
Florea, Amariei Ioan, 
Teodor și Mărgineanu

constituie 
sectorului

A. CÎRSTEA 
tehnician minier, sectorul VII 

investiții mina Lupeni

și la moara de 
care s-au sol- 
a 3 posturi ne- 
Prin aceste mo- 
obține economii 
lei pe an. 
muncitorii fnm- 
lucrează actual-

In urmă
la de 7 ani nr. 2 din Petroșani 
a avut loc o ședință cu părinții 
elevilor din clasa a VII-a. S-a 
discutat felul în care, îndeosebi 
în această perioadă a tezelor pă
rinții trebuie să-și ajute cît . mai 
mult copiii, cțeindu-le toate con
dițiile necesare unui studiu 
ten».

in-

La această ședință, elevii cla
sei amintite au avut o inițiativă 
lăudabilă. Ei au prezentat în fa
ța părinților un frumos program 
artistic, care a cuprins recitări, 
coruri etc. Părinții au apreciat 
mult aceșt frumos gest al co
piilor, angajîndu-se că vor face 
totul pentru ca ei să poată ob
ține cît mai bune rezultate la în
vățătură.

Cum arată asa-zisiii „capitalism popular
Ideologii burghezi, apologeții 

orînduirii capitaliste, au hotărît 
să renunțe la cuvîntul „capita
lism“. Unul din oamenii politici 
și businessmenii de frunte ai 
S.U.A., A. Harrimann, vorbind 
despre sistemul capitalist ameri
can. declară că acest sistem „nu 
seamănă deloc cu concepția mar
xistă a capitalismului de acum 
un secol și noi trebuie să renun
țăm la acest cuvînt“. Este ade
vărat, domnul Harrimann nu a 
spus ce nume trebuie dat siste
mului capitalist. In ajutorul lui 
însă a venit H. K. Lodge. El a 
declarat că acest „sistem“ este 
mai bine să-l caracterizăm ca 
„un umanism economic“. După 
părerea d-lui Lodge „capitalis
mul și socialismul sínt cuvinte 
care produc confuzie, care pot 
însemna cele mai diferite lucruri 
în locuri diferite“

Dar se va găsi oare în timpu
rile noastre un om care să „con
funde" noțiunile cuvintelor „so
cialism“ și „capitalism" dacă 
desigur acest om este capabil să 
deosebească albul de negru, ziua 
de noapte?

Ce înseamnă capitalism ? „Ca
pitalism, spunea V. 1. Lenin, se 
numește acea orînduire a socie
tății în care pămîntul, fabricile, 
uneltele și altele aparțin unui 
ntimăr restrîns de proprietari 
funciari și capitaliști, iar masa

de I. SIDELNICOV

poporului nu are nici un fel4 sau 
aproape nici un fel de proprie
tate și trebuie de aceea să se 
angajeze ca muncitori“.

In prezent, peste un miliard 
de oameni de pe glob construiesc 
o viață nouă sub steagul socia
lismului și comunismului. A- 
ceasta înseamnă că peste un mi
liard de oameni de pe planeta 
noastră au trecut mijloacele de 
producție în proprietate comună, 
s-au eliberat de exploatare, de 
oprimarea socială și națională. 
Ei sînt stăpînii țării lor și ai 
soartei lor. Ei conduc siguri pro
blemele statului, se bucură de 
toate roadele muncii libere, de 
toate bogățiile materiale și spi
rituale. Ei merg liber și egali 
în drepturi pe drumul progresu
lui și prosperității. Acesta este 
socialismul.

Nimic asemănător nu s-a pro
dus în Statele Unite ale Ameri- 
cii și în celelalte țări capitalis
te. Și de aceea nici un fel de 
denumiri, printre care și acelea 
ca „sistemul umanismului eco
nomic". „capitalismul popular“, 
orînduirea „armoniei de clasă și 
umanismului“ nu schimbă și nu 
pot schimba esența capitalismu
lui. In realitate el rămîne tot ca

pitalism pentru că temelia 9a 
rămîne, baza sa este proprie
tatea privată asupra mijloacelor 
de producție. Iar acolo unde do
mină proprietatea privată există 
clase și exploatare, unii se îm
bogățesc pe seama celorlalți și 
are loc o luptă neîntreruptă în
tre muncă și capital.

Să dăm cuvîntul faptelor. Să 
luăm de exemplu cea mai dez
voltată țară capitalistă — Sta
tele Unite ale Americii. Aici. la 
1 la sută din populație 11 revine 
60 la sută din toate bogățiile ță
rii. Ce înseamnă aceasta ? A- 
ceasta înseamnă că fabricile și 
uzinele, centralele electrice și 
minele create prin munca mun
citorilor aparțin duponților, 
rockefellerilor, morganilor, fordzi- 
lor și altor miliardari și milio
nari. Aceasta înseamnă că mi
liardarii și milionarii dispun de 
mijloacele de producție, iar mun
citorii lipsiți de aceste mijloace, 
pentru a-și cîștiga existența sînt 
nevoiți să meargă cu plecăciuni 
la proprietari, să muncească pen
tru ei, să le creeze profituri. A- 
ceasta înseamnă exploatare. A- 
ceasta înseamnă capitalism.

Profiturile sînt principalul țel 
al activității capitaliștilor și so
cietăților lor. * Iar profitul nu 
este neînsemnat ci maxim. Alt-

(Continuare în pag. 4-a)
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țj. R. S. S. va produce
1960 
tone unt 
12 (Agerpres).

în
750.000

MOSCOVA
industria de stat a Uniunii / 

Sovietice va produce în anul ) 
1960 peste 750.000 tone de i 
unt — mai mult decît se pro- i, 
duce în R. F, Germană, Aus- 
trai ia, Danemarca șl Olanda ) 
luate laolaltă. Această cifră ) 
depășește cu 100.000 tone vo- 
lumul producției de unt din 
S.U.A. )

intr-o convorbire cu un co- .• 
respondent al agenției TASS, S 
Aleksandr Gavrilov, șeful Sec- 
ției de industrie alimentară a ( 
Comitetului de Stat al Plani- l* 
ficării al U.R.S.S. a declarat (. 
că în anul 1960, al doilea an * 
al septenalului. volumul pro-' 
duselor alimentare va spori! 
tn U.R.S.S. cu 16,5 la sută în / 
comparație cu anul 1958. Pro- ? 
ducția de carne, produse lac-( 
tate, brînzeturi, zahăr, conser- ( 
ve și alte fabricate va depăși $ 
volumul anului 1960 prevăzut] 
tn planul septenal. )

Chile trimite o misiune comercială 
în U. R. S. S.

BUENOS AIRES 12 (Ager
pres). — TASS anunță :

După cum relatează presa 
chiliană. în curînd guvernul din 
Chile va trimite în Uniunea So
vietică o misiune comercială spe
cială pentru rezolvarea proble
mei stabilirii de relații comer
ciale cu U.R.S.S. După cum a 
declarat ministrul Afacerilor 
Externe al Chile, Vergara Do- 
iiosom, „nu există nici un fel de 
obstacole pentru comerțul cu 
U.R.S.S.“.

Corespondentul din Santiago 
al agenției United Press Inter
național este de părere că ho- 
tărîrea Republicii Chile de a tri
mite o misiune comercială la 
Moscova este al treilea eveni
ment . important în America La
tină care a avut loc după vizita 
lui Nikita Hrușciov în Statele 
Unite, care a deschis o nouă e- 
tapă bazată pe „spiritul de la 
Câmp David“ în relațiile dintre 
state. Celelalte două evenimente

Cum arată așa-zlsul „capitalism popular”
(Urmare din pag. 3-a)

fel, milionarul nu ar putea de
veni miliardar. Astfel de exem
plu profiturile corporațiilor ame
ricane sporesc cu fiecare an. In 
anul 1939 ele au fost de 6,4 mi
liarde dolari, iar în anii 1950— 
1958 ele (înainte de achitarea 
impozitelor) au fost în medie de 
peste 40 miliarde dolari anual.

De pe urma fiecărui muncitor, 
corporațiile americane care ac
ționează în S.U.A. cîștigă anual 
3856 dolari, îi cîștigă prin inten
sificarea exploatării lor, pentru 
că fără aceasta profiturile nu ar 
crește

Dar businessmenil americani 
cîștigă nu numai de pe urma 
muncitorilor „lor“. Ei cîștigă și 

' din sudoarea și sîngele oamenilor 
muncii din țările dependente, 
slab dezvoltate. Și încă cît cîști
gă ! Astfel, de exemplu, socie
tățile petrolifere din S.U.A. ex
trag petrol din Kuweit (din O- 
rientul Apropiat) cîștigînd de pe 
urma fiecărui muncitor cîte 
34.282 dolari anual. Iată cum a- 
rată „sistemul umanismului eco
nomic“ în fapte!

Cînd capitaliștilor și ideolo
gilor capitalismului li se vorbeș
te despre toate acestea el răs
pund : „Permiteți-ne, doar profi
turile se împart ia noi între toți 
proprietarii întreprinderilor. Doar

Lăisirea «himhnlor mlloiale îlilililiti ü Me 
intre II. I. S. S. ji Fiaela

PARIS 12 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 11 decembrie, Ia Ministe
rul Afacerilor Externe al Fran
ței a avut loc semnarea comu
nicatului comun și a protocolu
lui care fixează programul schim
burilor dintre Uniunea Sovietică 
și Franța în domeniul culturii, 
științei și tehnicii pe anul 1960.

In comunicat se subliniază că 
programul schimburilor în do
meniul culturii și științei pe a- 
nul 1959 a fost realizat în în
tregime cu succes.

Concomitent se prevăd măsuri 
pentru lărgirea schimburilor din
tre cele două țări pe anul 1960. 
In comunicat se subliniază în
semnătatea lărgirii colaborării 
dintre cele două țări în domeniul 
științei și îndeosebi a medicinei.

Cele două țări au căzut de a- 
cord să aplice în anul 1960 mă
suri care să contribuie la îmbu

sînt, după părerea coresponden
tului, expoziția sovietică de la 
Mexico-City la deschiderea că
reia a luat parte A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și vi
zita misiunii comerciale brazilie
ne în Uniunea Sovietică.

--------------_O------------------

Presiuni americane asupra partenerilor 
din N. A. T. O.

LONDRA 12 (Agerpres)
Declarația făcută de secretarul 

de stat al S.U.A., Herter, la con
ferința de presă din Washington 
că guvernul american intențio
nează să ceară aliaților săi din 
N.A.T.O. să mărească partea lor 
din cheltuielile militare, a pus în 
defensivă presa engleză.

Referindu-se la surse neoficia
le, ziarul „Financial Times“ ara
tă că este vorba de sporirea chel- 

mulți muncitori americani dețin 
acțiuni“. Da, unii muncitori de
țin acțiuni. De fapt însă, profi
turile se împart după numărul 
acțiunilor, după capital. Și în- 
trucîț cantitatea cea mai mare 
de acțiuni o dețin milionarii și 
miliardarii, atunci tot ei își în
sușesc toate profiturile. Este mo
mentul să spunem că atunci' 
cînd vin crizele și se reduce pro
ducția atunci adevărații stăpîni 
ai întreprinderilor aruncă pe 
muncitorul-acționar în stradă.

Aceeași soartă o au și mulți 
fermieri americani. In perioada 
din 1950 pînă în 1957 s-au rui
nat 792.000 de gospodării ale 
fermierilor. ,

Imbrăcînd capitalismul în straie 
„populare“ avocații săi pălăvră
gesc mult despre așa-zisa creș
tere neîntreruptă a veniturilor 
oamenilor muncii, despre mini
mul lor de trai solid. Dar un lu
cru este pălăvrăgeala și altul 
faptele reale.

In anii 1957—1958 din fiecaae 
100 de familii din S.U.A. 66 nu 
aveau asigurat minimul de trai, 
iar veniturile a 21 de familii din 
100 erau și mai scăzute. După 
cum s-a recunoscut în mod ofi
cial, în S.U.A. aceste familii nu 
pot să-și ducă existența fără a-și 
periclita sănătatea. Iar capitaliș
tii în acest timp înnoată în bel
șug. Revista americană „Fortu- 

nătățirea predării limbii ruse în 
Franța și a limbii franceze în 
Uniunea Sovietică. La începutul 
anului viitor, la Paris va fi or
ganizată o expoziție de artă plas
tică rusă și sovietică. Se prevede 
turneul unui colectiv artistic 
francez la Moscova și turnee ale 
orchestrei simfonice dîn Lenin
grad și Ansamblului de cîntece 
și dansuri al armatei sovietice 
decorat cu ordinul „Drapelul 
roșu“ în Franța.

Vor fi stimulate de asemenea 
contactele dintre oamenii de li
tere și artiștii din cele două țări.

Plenara C. C.
SOFIA 12 (Agerpres) A.T.B. 

anunță:
La 8 și 9 decembrie la Sofia 

a avut loc plenara C.C. al P.G.B.
Plenara a dezbătut și aprobat 

indicii de bază ai proiectului de 
plan și proiectului de buget al 
țării pe anul 1960, precum și ra
portul lui Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B. cu 
privire la situația internațională 
și la rezultatele îndeplinirii pro
gramului dezvoltării economiei 
accelerate a țării.

Plenara a aprobat chemarea 
Comitetului Central al partidu-

tuielilor militare ale țărilor din 
Europa occidentală membre ale 
N.A.T.O. cu 300 milioane dolari 
pe an.

Ziarul „Daily Worber“ scrie că 
Statele Unite intenționează să-și 
forțeze aliațiî europeni „să plă
tească mai mult pentru întreți
nerea aerodroamelor americane, 
a bazelor lor pentru arme rache
te, precum și a soldaților ameri
cani în Europa",

ne“ a publicat o listă a 155 de 
capitaliști, fiecare dintre ei a- 
vînd o avere de 50 milioane do
lari și chiar mai mult. Și a- 
ceasta se numește „o distribuire 
umană a bunurilor“.

Apologeții capitalismului au 
risipit multă cerneală pentru a 
prezenta sistemul capitalist drept 
„raiul pentru toți“. Dar cum să 
cumulăm cu acest „rai“ șoma
jul ? El doar există atît timp cît 
există capitalismul. Și șomerii 
nu sînt zeci, nu sínt sute și mii, 
ei sînt milioane. In ultimii ani 
în S.U.A., de exemplu, numărul 
șomerilor a oscilat de la 4 la 5 
milioane oameni.

Șomajul aduce îndeosebi mari 
lipsuri oamenilor în yîrstă din 
care „patronii“ au stors tot ceea 
ce se putea stoarce pentru a ob
ține profituri. Omului în vîrstă 
nu numai că îi este greu ci pur 
și simplu imposibil să găsească 
de lucru — capitalul cere oa
meni puternici, sănătoși. Iată ce 
scrie un muncitor șomer în vîrs
tă la . Asociația pentru proble
mele muncii, a muncitorilor din 
S.U.A. : „Nu ar putea oare gu
vernul organiza împușcarea per
soanelor de vîrsta mea ? Aceasta 
ar fi mai uman decît să ne si
lească să suferim...“

Ideologii capitalismului și, în- 
tr-un glas cu ei și revizioniștii, 
fac spume la gură căutînd să de

monstreze că capitalismul con
temporan reprezintă societatea 
„armoniei de clasă“ că în ea nu 
ar exista nici o luptă de clasă, 
nici o dictatură a burgheziei. To
tuși, se știe că în S.U.A., de e- 
xemplu, numărul grevelor a 
crescut în perioada postbelică 
de două ori, iar numărul greviș
tilor de aproape 3 ori. Munci
torii cer majorarea salariilor, 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

Recent în S.U.A. a luat sfîrșit 
greva celor 500.000 de muncitori 
metalurgiști din industria S.U.A. 
Aceasta a fost cea mâi mare și 
mai îndelungată grevă din is
toria industriei metalurgice a- 
mericane. In Anglia anul acesta 
timp de două săptămîni au fost 
în grevă 11 mii de muncitori dc 
la uzina de automobile din 
Cowentry. Și în alte țări ale ca-“ 
pitalului mișcarea grevistă ia 
amploare. - Oricum ar încerca 
ideologii capitalismului să apere 
sistemul capitalist, în orice straie 
l-ar îmbrăca, nu vor reuși să 
preîntîmpine pieirea lui. Capita
lismul s-a discreditat în ochii 
milioanelor de oameni, și-a trăit 
traiul. El are nevoie nu de schim
barea denumirii ci de înlocuirea 
lui cu o altă orînduire nouă, cu 
adevărat progresistă, cu adevă
rat populară, cu cea socialistă. 
Mai devreme sau mai tîrziu a- 
ceasta se va produce, aceasta 
este legea istoriei. (Agerpres)

Declarația P. C. 
din Izrael

TEL AVIV 12 (Agerpres).
In legătură cu formarea nou

lui guvern din Izrael grupul par
lamentar al partidului comunist 
a dat publicității o declarație în 
care cere viitorului guvern să 
schimbe politica Izraelului față 
de statele arabe, față de popoa
rele din Asia și Africa, precum 
și față de țările lagărului socia
list.

Grupul parlamentar declară că 
partidul comunist, va sprijini 
orice guvern care va acționa în 
direcția eliberării Izraelului de 
sub influența străină, pentru ob
ținerea neutralității, renunțarea 
la politica războiului rece și re
zolvarea litigiilor internaționale 
pe calea tratativelor pașnice etc. 

t
-o-----------------

al P. G. Bulgar
lui adresată comuniștilor și oa
menilor muncii din țară.

Plenara a ales pe S. Todo
rov membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., eli- 
berîndu-l din funcția de secretar 
al C.C. al P.C.B.

Boris Velcev și Tolo Țocov au 
fost aleși secretari ai C.C. al 
P.C.B.

Lupta muncitorilor din Franța 
pentru satisfacerea 

revendicărilor
PARIS 12 Corespondentul A- 

gerpres anunță:
Tn ultimele zile mișcarea re

vendicativă din Franța a luat o 
mare amploare. Mișcarea reven 
dicativă a cuprins aproape toate 
sectoarele economiei franceze. A- 
lături de muncitori lupta reven
dicativă s-a extins și în rîndul 
funcționarilor din administrația 
de stat, agricultură, cuprinzînd 
astfel atît sectorul de stat cît șî 
cel particular. Aceste acțiuni au 
ca țel principal lupta pentru mă
rirea salariului pentru a face ța
ță scumpirii vieții.

• PUBLICITATE
„lori [immLflir

Intre 1 și 31 decembrie 
1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
in toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor'1.

Toate magazinele au fost 
aprovizionate din belșug cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Procurați-vă din timp ju
cării și podoabe pentru po
mul de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

In alenfia
: pescarilor sportivi ;

Pentru a veni în sprijinul
pescarilor sportivi din Va- 1 

; lea Jiului, sciitjndu-i de de- ' 
plasări și cheltuieli în plus, i 
-.onducerea filialei A.G.V.P.S. ' 
din Petroșani a procurat 1 
mai multe sortimente dc fir ! 

1 de nylon pentru pescuit. ;
Pescarii sportivi se pot a- ;

provizion-a de la biroul fir , 
lialei cu orice cantități de 
fir de! nylon de 0,25, 0,28 și 
0,30 mm. grosime la prețul 
oficial de 1,25 lei metrul.

• GOSPODINE! •
; Faceți economie de tinip și •
■ bani, comandind cozonaci, ■
■ torte, fursecuri și alte pro- * 
’ duse la laboratoarele de co- ] 
; fetărie ale T.A.P.L. Petro- ; 
i șahii.

ffliWHă anmaiwe
• la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele ee pri

mesc de către difueorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali si la 
oficiile P.T.T.H.

PR06RAM DE RADIO
14 decembrie

PROGRAMUL I. 7.30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 9,10 Cîntece 
din țări prietene, 9,30 Un tăciu
ne și-un cărbune, 10^00 Jocuri 
populare romînești, 11,03 Muzică 
de estradă, 11,30 Almanah știin
țific, 12,00 Program interpretat 
de tineri soliști de muzică popu
lară romînească, 13,05 Cîntece 
pentru tineret, 14,00 Muzică 
populară romînească, 15,10 Con
cert de prînz, 16,00 Concert sim
fonic, 17,30 Din cîntecele com
pozitorilor noștri, 18,30 Concert 
de muzică ușoară, 19,15 Teatru 
la microfon: „Don Garlos“ de 
Fr. Schiller, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Trecu
tul de luptă al poporului nostru 
oglindit în creația de • cîntece,
14.30 Potpuriuri de muzică u- 
șoară, 15,00 Concert simfonic,
16.30 Vorbește Moscova! 17,00 
Muzică ușoară de compozitori 
romîni, 18,05 Cîntece de pace 
și prietenie, 19,00 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro-

, ducție din industrie și agricul
tură, 20,08 Cîfrtă Corul de copii 
Radio, 20,30 Doine și jocuri 
populare romînești, 21,15 Inter- 
preți de muzică ușoară, 22,00 
Ciclul „Simfonii de compozitori 
sovietici“.

( INEMA*TOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ultima primăvară; AL. 
SAHIA; Ultima aventură a lui 
Don Juan; LONEA: Trapez; 
PETRILA : Ani înflăcărați; ANI- 
NOASA: 12 rezultate exacte; 
LUPENI : Fata din Kiev (seria 
l-a); UR1CANI: Viața e în mîi- 

' nile tale.
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