
Hunpcioara-Deva
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ al Comitetului raional P. M. I. Petroșani și ai Sfatului popular raional
H

Muncitorii atelierului elecric al minei Lupeni au obținut în 
acest an economii în valoare de peste 25.000 lei prin recupe
rarea unor materiale deficitare și 
bună calitate. La acest succes a 
tregul colectiv, și tînărul membru 
BERIU. El obține în mod ritmic 
sarcinilor de plan, 
rificînd un întrerupător de tensiune AG—60.

prin executarea lucrărilor de 
contribuit, împreună cu în

de partid STOLTZ TI-
10—15 la sută depășire a 

In clișeu : electricianul Stoltz Tiberiu ve-

La Lupeni

O activitate culturala bogata
In orașul Lupeni, se desfășoa

ră în prezent o bogată activitate 
culturală. Datorită condițiilor 
materiale optime și preocupării 
activiștilor culturali din această 
localitate, oamenii muncii frec
ventează clubul în număr tot mai 
mare.

S-a alcătuit un cor nou
De curînd, pe lîngă clubul 

muncitoresc al sindicatelor . din 
Lupeni a luat ființă un cor mixt 
care cuprinde circa 70 de per
soane. In el sînt încadrați iubi
tori de muzică, muncitori de la 
exploatarea minieră, de la fila
tură, cît și lucrători de la spital, 
cadre didactice etc. Deși e des
tul de „tînăr", corul a prezen
tat deja un program de cîntece, 
care s-a bucurat de succes.

Sub îndrumarea prof. Grigori- 
că, corul din Lupeni pregătește, 
în cadrul repetițiilor ce au loc 
de două ori pe săptămînă, un 
nou program mult mai bogat de 
cîntece, atît pentru spectacole cît 
și pentru concursurile viitoare.

Se pregătește o expoziție 
în cinstea zilei de 1 Iunie
Atît dimineața, cît și după- 

amiaza în sala în care se desfă
șoară activitatea cercului de artă, 
plastică a clubului din Lupeni 
se lucrează intens. S-a hotărît 
ca în cinstea zilei de 1 Iunie, 
Ziua internațională a copilului, 
cercul de artă plastică al clubu
lui să organizeze o expoziție. In 
această activitate de creație au 
fost antrenați peste 60 de copii 
care nu-și precupețesc eforturile 
spre a executa lucrări cît mai 
bune pentru expoziția închinată 
lor.

amatori din cercul de teatru în 
limba maghiară. Ei au prezentat 
pînă ■ acum în , fața publipu- 
lui din Lupeni piesa- într-un act 
și două tablouri „Nagy ido Ke- 
sziil" de Beke Gyorgy și Vajda 
Bela. Piesă s-a bucurat de mare 
succes. încurajați de rezultatul 
obținut, artiștii amatori ai aces
tui cerc au pregătit un nou spec
tacol cu piesa „Ingyenelok" de 
Csiky Gergely. Noua piesă, în 
distribuția căreia sînt 19 persoa
ne, va fi prezentată în cursul lu
nii mai, în premieră, pe scena 
Palatului cultural din Lupeni.

A luat ființă un nou cerc
Pe zi ce trece, activitatea clu

bului muncitoresc al sindicatelor 
din Lupeni devine tot mai boga
tă. Noi și noi oameni ai muncii 
își îndreaptă pașii 
undfe știu că 
să-și petreacă 
mod plăcut și

De curînd, 
cercuri a luat
clubului și un cerc filatelic. Iri 
fiecare săptămînă filateliștii se 
adună la club 
nici — pentru 
mărci poștale, 
pleta albumele 
cunoștință de 
filatelice.

spre club, 
au posibilitatea 

timpul liber în 
folositor.
pe lîngă celelalte 
ființă în cadrul

— tineri și vîrst- 
a face schimb de 
pentru a-și com- 
sau pentru a lua 
ultimele noutăți

Cercurile ds teatru — 
mereu pe scenă

In cadrul clubului din Lupeni, 
funcționează, pe lîngă alte for
mații de artiști amatori, și doUă 
cercuri de teatru, în limbile ro- 
mînă și maghiară. Ambele cercuri 
desfășoară o activitate intensă. 
Artiștii amatori din Lupeni au 
prezentat deja în cursul acestui 
an în fața oamenilor muncii din 
localitate piesa în limba romînă 
„Oaspetele din faptul serii" de 
H. Lovinescu, iar în prezent ei 
repetă o nouă piesă.

O activitate bogată a desfă
șurat în anul curent și artiștii
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Citiți în pagina IV-a:
• La 13 iulie va fi convocată plenara C.C. al P.C.U.S.
• Declarația lui A. A. Gromîko la Conferința de presă de 

Ia Moscova
• Nu pot exista două păreri în legătură cu uriașul progres 

realizat de U.R.S.S.
• Conferința de presă a președintelui Eisenhower

ÎN CINSTEA CELUI DE AL IH-lea CONGRES al P.M.R.

La mina 
cialistă se 
noi. concrete. Un loc de frunte 
îl ocupă întrecerea pe profesii 
pentru cel mai bun miner, cel mai 
bun artificier, mecanic, tehnician. 
Comitetul sindicatului minier Lo
nea a prelucrat cu întregul activ 
al sindicatului normele de desfă
șurare a întrecerii socialiste pe 
profesii. îndrumate de organiza
țiile de bază de partid de ia sec
toare, comitetele secțiilor sindi
cale au pornit cu avînt la desfă
șurarea acestei noi forme a între
cerii socialiste.

La sectorul II al minei țpre- 
sedinte al comitetului de secție 
Iov. Nagy Emerik), întrecerea pe 
profesii este în plin avînt. Aici 
comitetul de secție urmărește 
activ cum sînt traduse în fapt 
angajamentele luate de brigăzi, 
de mineri și tehnicieni, interve 
nind operativ pentru lichidarea 
deficiențelor semnalate. In cadrul 
sectorului, evidența întrecerii este 
operativă, graficul existent oglin
dind zilnic și decadal rezultatele 
obținute, fiind astfel un factor

Lonea, întrecerea so- 
desfășoară pe baze

obținute, fiind 
mobilizator în obținerea de noi 
și importante 
evidenței clare și operative, mul
te brigăzi au lichidat la timp de
ficiențele ivite în munca lor. Așa 
de pildă, în martie, brigada con
dusă de Dorneanu Mihai, aflată 
în întrecere cu cea a lui Nedel- 
cu Nlcolae, a obținut un randa
ment de 3,47 tone pe post. Orga- 
nizîndu-și mai. bine munca, bri
gada lui Dorneanu a obținut în 
aprilie 4,07 tone pe post. Bineîn
țeles că nici minerii lui Nedelcu 
nu s-au lăsat mai prejos. Acum 
întrecerea celor două brigăzi este 
extrem de strînsă. Aceasta ca 
urmare a evidenței și operativi
tății cu care sînt ținute rezulta
tele întrecerii.

De curînd, cu ocazia unei ana
lize a întrecerii pentru cea mai 
bună brigadă pe sector, a reieșit, 
pe baza succeselor obținute, că 
acest titlu revine brigăzii con
duse de Molnar Traian care, a- 
flîndu-se în întrecere cu cea a lui 
Vancso Gheorghe, a obținut indici 
mai buni cu 25 la sută decît a- 
ceasta. Minerii s-au întrecut pen
tru sporirea randamentelor, pentru 
reducerea procentului de șist vi
zibil în cărbune, pentru .economii 
de lemn, material și exploziv, to
tul pe baze concrete, reale.

La indicația organizației 
bază, comitetul secției sindicale 
a extins întrecerea pe profesii și 
în rîndurile tehnicienilor, maiș
trilor mineri, artificierilor și me
canicilor sectorului. De exemplu, 
artificierii Navradi Iosiî, Mința 
Traian și Cărcăleanu loan s-au

succese. Datorită

de

întrecut, pentru titlul de „cel mai 
bun artificier" fixindu-și obiecti
ve ca : pușcarea la timp la locu
rile de muncă, economisirea ma
terialului explosiv, grija față de 
calitatea cărbunelui, 
accidentelor tehnice și 
tru o evidență clară, 
la fiecare obiectiv un punctaj de 
clasificare. Titlul de „cel mai bun 
artificier" a revenit tov. Gărc.ă- 
leanu Ioan. In ce-i privește pe 
mecanici, au fost antrenați în în
trecere crațerlștii, mecanicii de 
locomotive Moruș Grigore și Oțet 
Pantelimon, cuplătorii de la pu
țuri etc.

întrecerea maiștrilor mineri a 
reunit pe cîțiva dintre cei mai 
buni cum sînt tov. Cismaș Ludo
vic, Andraș Mihai, Sicoi loan a- 
jutați de locțiitorul șefului de sec
tor tov. Printz Samollă. Obiecti
vele întrecerii lor au fost ca toate 
brigăzile din revir să-și îndepli
nească planul, să se dea cărbune 
de bună calitate, să se 
economii de lemn și alte mate
riale. Maistrul miner Cismaș Lu
dovic a cîștigat titlul de „cel mai 
bun masitru miner". Revirul de 
care răspunde și-a depășit cu 13,2 
la sută angajamentele luate. Și

D. OLTEANU 
secretarul sindicatului miner 

Lonea

eliminarea 
altele. Pen- 
s-a stabilit

obțină

(Continuare în pag. 3-a)

Comuna devine 
tot mai frumoasă
Odată cu sosirea primăverii, 

Anlnoasa a devenit mai frumoa
să.

In cinstea Congresului parti
dului, între circumscripțiile elec
torale din comună se desfășoară 
o entuziastă întrecere patriotică 
pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea locuințelor, străzilor, par
curilor. De la începutul acestei 
luni, locul de de frunte în între
cere îl ocupă circumscripția nr. 5, 
deținătoare a drapelului roșu de 
circumscripție fruntașă. Această 
circumscripție este cea mal cu
rată din comună. Cetățenii au a- 
menajat pe maginea străzilor 
ronduri de flori. De semenea lo
cuitorii mătură cu regularitate 
străzile. In fruntea acțiunii de 
înfrumusețare a cartierului se nu
mără Egedboroș M., Stoker O., 
Hidlșan M., Breda I. și alții, cate 
au fost mobiliazți de tovarășa 
Măleruș Viorica, deputata cir
cumscripției.

Importante acțiuni gospodă
rești au avut loc în ultimul timp 
și pe strada principală a Aninoa-, 
sei, dealungul căreia, pe o por-: 
țiune de 120 metri, au fost sădite 
flori, s-au încadrat rondurile cu 
glii de iarbă verde. Pe strada 23 
August, cetățenii din colonia He-: 
teș au amenajat un spațiu verde.

In această primăvară, aproape 
200 de cetățeni din Anlnoasa au 
participat la acțiunile gospodă
rești.

»♦♦♦

economii mari
a acordat

materialu-
Colectivul sectorului 

atenție și refolosirii 
lui fieros. Astfel, din stocul de 
material degradat, vechi, brigada 
minerului Fleșcan Constantin a 
adunat, prin muncă voluntară, 12 
armături de fier care, după ce 
au fost recondiționate, au 
folosite în mină. Brigada 
ținut astfel economii de 
10.000 lei.

La locurile

Din experiența 
colectivelor fruntașe

fost 
a ob- 
peste

unde 
tare 
sfre-

de muncă 
roca este 
s-a asigurat 
dele armate cu 
plăcuțe 
Prin 
acestor

vidia.
folosirea 
sîredele, 

se mărește durata de utilizare și 
se evită timpii morți care se 
pierd cu scoaterea aproape zil
nică a sfredelelor la suprafață 
pentru a fi ascuțite; în plus, creș
te viteza medie de avansare.

28.000 lei este valoarea eco-

M. CHIOREANU

ițiil i fes
gSSț : x ’ . ' ;<•

Activitatea cu cartea ar putea constitui tema articol.
Imaginea din clișeul de față, deși surprinde numai un moment 
de la „Bazarul curții* organizat de „Librăria noastră", dovedește 
pe de o parte interesul mare al oamenilor de diferite vîrste pen
tru acest prieten credincios — cartea — cît și preocuparea acti
viștilor culturali de a pune la dispoziția cititorilor ultimele noutăți.

Bună gospodărire
Antrenați în întrecerea socia

listă în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R., minerii 
sectorului de investiții de la 
mina Petrila au obținut succese 
importante în lupta pentru rea
lizarea de cît mai multe econo
mii peste plan. In acest scop, 
colectivul sectorului și-a îndrep
tat atenția cu precădere asupra 
economisirii și folosirii judicioa
se a materialelor.

In trimestrul I 
al anului, la a- 
cest capitol au 
fost realizate e- 
conomii în valoa
re de peste
200.000 lei. Pentru realizarea a- 
ceștor economii, minerii au re
cuperat și refolosit materialul 
lemnos din cofraje și remonăzi 
La confecționarea cofrajelor se 
foloseau înainte scînduri ch gro
sime de 2,5 cm. care, fiind sub
țiri, -se distrugeau în mare parte nomiilor pe care colectivul sec- 
cînd erau demontate. In prezent 
cofrajele se confecționează din 
scînduri de 5 cm. asigurîndu-se 
astfel o durată mai mare de ser
viciu.

Din lipsă de mijloace pentru 
măsurarea cantității de ciment, 
care era folosită după aprecie
rea minerului, la formarea a- 
mestecului se risipea înainte vre
me mult ciment. In vederea rea
lizării de economii la ciment, 
conducerea sectorului a asigu
rat pentru toate locurile de mun
că găleți cu ajutorul cărora să 
se facă dozarea corectă a ames
tecului conform normelor.

La realizarea de economii a 
contribuit și întreținerea mai 
bună a tuburilor de aeraj și a 
conductelor de aer comprimat. La 
toate locurile de muncă s-a asi
gurat sculele necesare pentru ca 
cu cîteva minute înainte de puș- 
care să se demonteze tuburile 
din raza de acțiune 
ferindu-le astfel de 
De asemenea, pentru 
teriorările în timpul 
folosesc tuburi de aeraj telesco
pice.

a pușcării, 
deteriorări, 
a evita de- 
pușcării se

torului le-a realizat prin folosi
rea mai judicioasă a energiei e-' 
lectrice. Ceea ce a adus econo
mii însemnate la energie a fost 
înlocuirea ventilatoarelor pneu
matice care consumau energie în 
valoare de 116 lei de fiecare ven
tilator pe zi, cu cele electrice, al 
căror consum de energie pe zi 
este doar de 10,29 lei de fiecare 
ventilator. Pentru a evita pierde
rile de aer comprimat, conduce
rea sectorului a luat măsuri și 
a asigurat etanșarea perfectă a 
conductelor de aer pentru a nu 
avea pierderi pe galerii. Folosi
rea judicioasă a utilajelor adec
vate necesităților a contribuit de 
asemenea la realizarea de econo
mii de aer comprimat. Printr-o 
folosire judicioasă a efectivelor 
de regie și prin reducerea postu
rilor slab productive s-au econo
misit aproape 72.000 lei.

Colectivul sectorului este hotă- 
rît ca și pe viitor să lupte pen
tru realizarea angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă 
în cinstea celui de-al Tll-lea 
Congres al P.M.R.

I. MU NT EA NU



Acolo unde se naște o pădure CURGE CĂRBUNE CURAT
MOTTO: Patrimoniul forestier este una din marile 
bogății ale țării noastre, căreia partidul și guvernul 
îi acordă o atenție neslăbită.

(Din expunerea făcută de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la ședința plenară a GXs. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958).

Pădure de brazi, aer plin de 
sănătate cu miros tare de răși
nă, suplețea arborilor, veșnic ti
neri ce parcă străpung cerul, ta
blou al măreției și linișlei, al for
ței și bogăția;, al frumuseții... Ci
ne nu te-a admirat Intr-un mo
ment de extaz?! Cine n-a ascul
tat șoaptele viatului mingîin- 
du-ți cetina'?! Cine te poate ui
ta ?! Dar oare aceasta e singu
ra ta fală ?...

Creionu-mi din mină, hîrtia 
de față, mobila din casă, stîlpul 
din abataj și atîtea alte lucruri 
absolut necesare nouă — iată al 
doilea tablou al importanței pă
durilor, al bogăției lor. Cum să 
nu îndrăgești pădurea, cum să nu 
te alături și tu miilor de tineri 
porniți în iureș să prefacă spi
nările golașe ale înălțimilor in 
păduri, în bogății...

60 de tineri, 60 de vlăstare ale 
vieții, răspîndiți pe coline, lovesc 
vîrtos cu hîrlejul brăzdînd dea
lul cu șiruri de gropi în mijlocul 
cărora, firavi și mlădioși, pui mici 
de brazi se împotrivesc ambițioși 
adierii vîntului. Voi, cei 60 de

tineri care în aceste zile, sus la 
Roșia, infrunttnd ploaia și fri
gul, brăzdați dealul cu rînduri 
de puieți — priviți peisajul cu a- 
tenție, să-l întipăriți bine în min
te! Peste ani de zile, cînd veți 
reveni pe aceste locuri, n-o să 
le măi recunoașteți. Nici nu veți 
crede că, din puii de brazi de-o 
șchioapă pe care mîinile voastre 
ii fixează azi cu grijă în pămtn- 
tul răscolit, s-a născut o pădure 
falnică și deasă. Forța ei are ceva 
din forța voastră. Mîinile voastre 
l-au dat naștere și ați crescut 
împreună la fel de sănătoși și 
mlndri. Privind-o, ce mîndri veți 
fi. „Cînd s-a născut pădurea a- 
ceasta și eu am lucrat aici în- 
tr-o tabără de 10 zile a tinere
tului din orașul Petroșani"...

Tineri ca Mihai Constantin, Ni- 
colae Baban, Dionisie Socol s-au 
cunoscut în tabără. Au fost nu
miți în comandamentul ei și-și fac 
datoria conștiincios. Greutățile pe 
care le mai întîmpină dispar fă
ră urme ca ceafa din văi. Din ta. 
bără vor rămtne doar cu amin
tirea frumoasă a zilelor petrecu

te aici, cînd sub ochii lor, s-a 
născut o pădure. împreună cu cei
lalți, de multe ori au uitat de 
mingile de volei și fotbal, de gar
niturile de șah sau de acordeonul 
din cabană, preferind ca în locul 
orei de pauză să mai sădească 
50—60 de puieți. Alteori ceața și 
ploaia n-au părăsit o clipă dea
lurile. în ciuda lor nici tinerii 
n-au căutat cabana. Au rămas 
mai departe să lucreze cu fețele 
îmbujorate, veseli, neobosiți. Plin, 
tre ei se găsesc unii cu o expe
riență deja formată în plantarea 
puieților. Ucenicii Dumitru loan, 
Brînzan Ioan, Maștalici Iosif, Co
man Florin din anul III £ al 
Școlii profesionale sînt în aceas
tă primăvară pentru a patra oară 
la plantat puieți. In tabăra de 10 
zile de la Roșia deschisă vineri 
6 mai, ei au fost desemnați 
fruntași din primele zile... dar nu 
la o mare diferență de ceilalți ti
neri ucenici sau lucrători la coo
perativa „Jiul", la întreprinderea 
„6 August" sau din alte instituții. 
O singură cifră este edificatoare 
în reliefarea aportului tineretului 
la acțiunea de împădurire din a- 
cest an: în primăvara trecută ti
nerii din toată Valea Jiului au 
plantat 25 de hectare, pe cînd în 
acest an numai organizațiile de 
tineret din orașul Petroșani au 
plantat peste 30 de hectare.

împreună cu toți ceilalți tineri 
din raion, din toată țara, mun
citori și elevi, ucenici și funcțio
nari, cei 60 de la Roșia sînt ho- 
tărți să mărească și mai mult 
„patrimoniul forestier, una din 
marile bogății ale țării noastre1*.

MIHAIL DUMITRESCU

— Merge băieți ?
Răspunsul întîrzia. Apoi veni, 

așa, într-o doară :
— Da, merge.
De fapt, atît răspunsul cît și 

întrebarea erau oarecum inutile. 
Dacă merge sau nu treaba în a- 
bataj ? Era de ajuns să privești 
puțin locul de muncă și să te 
convingi că munca era în toi. 
Spre rostogol curgea în continuu 
un șuvoi gros de cărbune. Bul
gării sclipeau pe transportorul 
încărcat pînă la refuz. Și, deși 
doi flăcăi vînjoși lopătau de zor, 
forotul parcă tot nu scădea. 
Pichamerul despica din front noi 
și noi bulgări. Brigada de tine
ret condusă de comunistul Moi- 
siu Remus lucra bine.

Totuși, în acea zi, tînărul in
giner Chicinaș Vasile, arunca 
priviri de dojana spre băieții 
din brigadă. Acest lucru fu re
marcat mai întîi de brigadier. 
„Ce nu i-o fi convenind ?“ Apoi 
trecu ciocanul în mîna altui or
tac și se apropie de inginer.

— E vreun bai tovarășe ingi
ner ?

— Da Remus, e bai, răspunse 
acesta. E bai cu calitatea.

A urmat o discuție cam „a- 
prinsă". Brigadierul aducea ar
gumente : Oamenii au ales ce au 
putut. Dar intercalația este 
foarte fărîmicioasă. Piatra, la 
pușcare, s-a fărâmițat și s-a 
pierdut în cărbune. Cine e de 
vină ? Inginerul arăta că totuși, 
printr-o preocupare mai mare, 
brigada avea posibilitatea să dea 
o producție de calitate mai bună.

La urma urmei inginerul avea 
totuși dreptate. A recunoscut și 
brigadierul.

A doua zi Moisiu Remus și-a 
adunat ortacii. Au discutat des
pre calitatea cărbunelui. Aveau 
42 tone de cărbune șterse pentru 
depășirea conținutului de cenușă.

— Nici o bucată de șist să nu 
scape în rol 1 — iată obiectivul 
care a fost stabilit.

De atunci au trecut cîteva luni. 
Brigada a găsit soluția pentru 
a da cărbune curat.

— Se sfărîmă intercalația? 
Nu-i nimic. Nu o mai pușcăm 1

Așa procedează acum brigada : 
pușcă întîi cărbunele. Apoi in
tercalația de șist se taie cu pi
chamerul și se pune de o parte 
pe poditură. Acum, din abatajul 
brigăzii lui Moisiu Remus curge 
numai cărbune curat.

Dar nu numai în lupta pentru 
calitatea producției e fruntașă 
brigada lui Moisiu Remus, De 
mergi la sectorul IV al minei A- 
ninoasa și întrebi de cele mai 
bune brigăzi în lupta pentru e- 
conomii, pentru randamente cît 
mai sporite, ți se va pomeni cu 
siguranță și de brigada lui Moi
siu Remus. Pe luna aprilie bri
gada a atins un randament cu 
1,200 tone mai mare decît cel 
planificat — cel mai mare ran
dament pe sector 1 Brigada rea
lizează lunar cîte 10.000—15.000 
lei economii.

Acestea sînt realizările tineri
lor mineri Fulga Dumitru, Bal- 
țatu loan, Iacob Constantin, rea
lizările întregii brigăzi conduse 
de Moisiu Remus. Așa muncesc 
ei pentru a întîmpină cu succese 
din ce în ce mai mari Congresul 
partidului.

1. D.

Pregătirea închiderii învățămîntului politic U.T.M. e la ordinea 
zilei. Iată în clișeul nostru, propagandiștii Habef Francisc, Ra- 
koezi Viorica și Kovacs Tiberiu, dișcutînd î« sediul comitetului 
U.T.M. al minei Lupeni, împreună cu tov. Barna Constantin, res
ponsabil cu învățămîntul de organizație în comitetul U.T.M., des
pre pregătirea închiderii anului de învățămînt.

| ÎN VÎRFUL PICULUI
Cine a participat la întîlnirile 

ce se organizează deseori la clu
bul din Lupeni între tineri și 
vîrstnîci, îri care minerii bătrîni 
povestesc cum au Început el mi
neritul, cît de grea a fost mun
ca pe atunci, nu se poate să nu 
fi remarcat un element comun 
tuturor celor care au coborît să 
lucreze în adîncuri pe vremea 
cînd minele erau stăpîniie de. ca
pitaliști : ca să ajungi miner, să 
te califici, trebuia să lucrezi 7—8 
ani, ba chiar mai bine de 10 ani. 
Da, 7—8—10 ani și chiar mai 
mult! Stăpinilor de mine le tre
buia muncă ieftină, pe care o je
fuiau nemilos.

Emil, fă cunoștință cu fratele tău !

: Perforatorul
♦
» In articolul precedent am vor-
♦ bit de ciocanul perforator care, 
ț împreună cu perforatoarele e-
♦ lectrice și pneumatice, face par-
♦ te din grupa de mașini de per-
♦ forat. Dintre toate tipurile de
♦ perforatoare, cel care dă cele
♦ mai bune rezultate în exploata-
♦ re, mai rentabil și de viitor, este
♦ perforatorul electric.
♦ In prezent se tinde ca perfo-
♦ ratoarel’e electrice să fie cele
♦ mai răspîndite în minele din
♦ Valea Jiului, deoarece exploata-
♦ rea lor este mult mai ieftină și
♦ rațională decît a celor pneuma-
♦ tice. De pildă, pentru aceeași e-
♦ ficacitate în perforare, energia
♦ consumată sub formă de aer
♦ comprimat este de circa șapte 
ț ori mai scumpă decît energia 
♦electrică. De asemenea, perfora-
♦ torul electric, avînd un mers li- 
t niștit și fără lovituri, nu obo-
♦ sește muncitorul și nu produce
♦ praf la locul de muncă.
♦ In minele din Valea Jiului se
♦ folosesc perforatoare electrice
♦ de tipul EBR-19 D, cu comandă
♦ de la distanță, fabricate în

R.P.R. Ele se compun din mo
torul electric asincron trifazat, 
angrenajul reductor cu roți din
țate, ventilatorul și echipamen
tul electric de protecție și ac
ționare. Motorul electric trans
mite mișcarea sîredelului prin 
intermediul angrenajului din
țat, care reduce turația de la 
2660 rotații pe minut la 690 sau 
338 rotații pe minut. Prima tu
rație,' de 
sește în 
doua, de 
sește în
Motorul se alimentează de la o 
tensiune de 127 volți, dezvol- 
tînd o putere de 1,2 kW la vîr- 
ful sfredelului.

Astfel de perforatoare elec
trice au o greutate fără sfredel 
de 18 kg., perforînd o gaură.de 
35—40 mm.

In ceea ce privește avariile 
perforatoarelor electrice, aces
tea se datoresc nerespectării 
regulilor de exploatare și unei 
întrețineri neîngrijite.

Pentru a evita accidentele de 
electrocutare, o grijă deosebită

690 rot./min. se folo- 
cărbune moale, iar a 
338 rot./min. se folo- 
general în rocă tare.

♦♦♦

♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

trebuie avută la izolația elec
trică a bobinajului motorului și 
la punerea la pămînt a perfo
ratorului. De asemenea, mîne- 
rele trebuie să fie bine izolate 
cu cauciuc. întrerupătorul tre
buie revizuit la timp, să nu aibă 
contacte arse, avînd în vedere 
că în timpul unui schimb de 
lucru au loc circa 500—800 de 
porniri și opriri. Cablul electric 
trebuie să fie bine prins de per
forator și bine întreținut, ca nu 
cumva una dintre faze să ajun
gă în contact cu firul de pămînt

De asemenea, nu trebuie fo
losit ulei de ungere care să a- 
tace izolația bobinajului moto
rului. Trebuie avut grijă ca pra
ful de cărbune să nu ajungă la 
lagăre.

Reviziile și reparațiile trebuie 
respectate cu strictețe după ur
mătorul plan : Zilnic — revizii: 
reparații mijlocii din 10 în 10 
zile pentru lucru în trei schim
buri și din 15 în 15 zile pentru 
lucrul în două schibmuri; repa
rații capitale din trei în trei 
luni pentru lucrul în trei schim
buri și din 4,5 în 4,5 luni pen
tru lucrul în două schimburi.

Nu am vorbit pînă acum ni
mic despre sfredeiul perforato
rului. Acesta avînd o importan
tă foarte mare, vom trata des
pre el în viitoarea noastră ru
brică.

Ca să te convingi de grija ce 
se poartă astăzi calificării celor 
care lucrează în minele noastre, 
e deajwns să treci pe la școala 
minieră a exploatării. Sute de oa
meni, mai ales tineri, vin pe băn
cile școlii și învață. Devin aju
tori mineri, mineri, artificieri.

Livădaru Emil, lucrează în mi
nă din 1956. De aproape 4 ani. 
Dar în acești ani el n-a făcut 
nici un pas înainte spre ridicarea 
calificării. Lucrează de mîntuială, 
din cînd în cînd face absențe ne
motivate, irosește timpul de lucru 
și nimeni nu poate pune bază pe 
el. Ultima brigadă în care a lu
crat e cea condusă de tovarășul 
Jurji loan. Nu s-a ținut de lucru. 
Nu vroia să învețe, pleca din a- 
bataj înainte de terminarea pro
gramului de lucru. Brigadierul, 
ceilalți din grupă au tot stat de 
vorbă cu el, l-au criticat, dar fără 
rezultate. Atunci nu l-au mai pri
mit în brigadă. Acum, Livădaru

lucrează pe un plan înclinat, la 
transport.

De ce nu te califici tinere Li
vădaru ? Nu ai posibilități ? Dim
potrivă 1 Dar preferi să-ți Irosești 
zadarnic timpul liber, să i pierzi 
fără nici un folos. Mina are ne
voie de oameni cu o înaltă cali
ficare, și tu stai de-o parte.

Ar trebui să-ți deschizi ochii 
să vezi pe cei din jur. Să-l vez» 
pe fratele tău Livădaru Dumitru. 
El a venit la mină cu o jumătate 
de an mai tîrziu de cît tine, dar 
a învățat, a muncit pentru ridi
carea nivelului său de calificare 
și astăzi e miner de frunte, șef 
de schimb în brigada lui Velek 
loan. Fă cunoștință cu el, cu ati
tudinea lui față de muncă și de 
viață, urmează-i exemplul 1 Atunci 
nu vei mai fi mutat de la un loc 
de muncă la altul, brigăzile nu te 
vor mai respinge, ci te vor căuta, 
vei deveni un adevărat miner, un 
adevărat om 1

i. B.

A. S.
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Tînărul Ilinca Ioan de la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani este apreciat ca un muncitor harnic, un participant ac. 
tiv la acțiunile de folos obștesc.

IN CLIȘEU : Tînărul ilinca Ioan lucrînd la punerea în func
țiune a unui nou aparat de sudură, sosit din U.R.S.S.
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V I AJ A D E P A R T I D 

O sarcină principală educarea
candidaților de partid

de 
lor

partid cu o- 
in adunării®

au fost reparti- 
cu experien-

Organlzația de bază nr. 11 de 
la depozitul de lemne al minei 
Petrii a a obținut unele rezultate 
în privința creșterii rîndurilor or
ganizației de partid. In urma mun
cii politice desfășurate de comu
niștii din depozit, s-a reușit ca 
din anul trecut și pînă în prezent 
să fie primiți 16 candidați de 
partid. Dacă din acest punct de 
vedere s-a observat preocupare 
din partea biroului organizației 
de bază, nu același lucru se poate 
vorbi despre grija biroului față de 
educarea celor primiți.

Membrii biroului tovarășii 
Kecskeș Dumitru, secretarul orga
nizației de bază, Curican loan, 
Karacsonyi Iosif, Ganea Florea și 
în special tovarășul Șlko Ștefan, 
fostul secretar al organizației de 
bază, nu au privit cu suficient 
spirit de răspundere ptoblema e- 
ducării partinice a candidaților de 
partid și nu au urmărit dacă a- 
ceștia țin cont de propunerile fă
cute de membrii 
cazia discutării 
de partid.

Candidații nu 
za ți unor comuniști 
ță în munca de partid și în spe
cial acelora care le-au dat reco
mandări, pentru a se ocupa de 
pregătirea lor politică și ideolo
gică. Biroul organizației de bază 
nu s-a îngrijit ca stagiul de can
didatură să constituie cu adevă
rat un prilej de creștere și edit
are a viitorilor membri de par-

l. Candidatul Ecoviță Alexan
dru de exemplu, este un tînăr 
plin de voință, cu dragoste de 
muncă. Dacă pe linie de produc
ție acest tînăr obține rezultate 
satisfăcătoare, cu pregătirea po
litică însă a rămas în urmă. Bi
roul nu i-a recomandat ce să ci
tească, nu a trasat ca sarcină u- 
nui membru de partid să se ocu
pe de. educarea lui. Ca el mai sînt 
și alți candidați, intre care tova
rășii Kiss Victor, Olteanu Alexan
dru și alții.

Biroul organizației de bază a 
neglijat să traseze sarcini concre
te candidaților primiți. Acestora 
nu le-au fost repartizate sarcini 
legate de producție, de ridicarea 
nivelului cultural, de pregătirea 
K>litico-ideologlcă. Din cci 

candidați, numai 4 au sarcini, 
nici aceste sarcini nu au fo«t 
mate de control. Candidat» 
partid Coman Aurelia, este o 
nă muncitoare în cadrul depozi
tului, are multă voință de mun
că. Ea a fost pusă în discuția a- 
dunării generale și confirmată cu 
aproape două luni de zile in ur-

16 
dar 
ur-
de 

bu-

IN SPRIJINUL CURSANȚILOR
Laszlo Ștefan e încă tînăr. E 

muncitor subteran în brigada 
condusă de Szabo Carol, una 
diptre cele mai bune din secto
rul III. E membru în biroul or
ganizației de bază de partid din 
sector, iar în zilele de învăță
mînt poate fi văzut pe băncile 
școlii de calificare, unde se pre
gătește să devină ajutor miner.
"venise la sediul comitetului 
partid al minei și răsfoia caietul 
de evidentă al unui cerc de stu
diere a Istoriei PM.R. Se oprea 
asupra fiecărui nume și din 
cînd în cînd își nota cîte ceva. 
Era caietul de evidență al cercu
lui de învățămînt care i-a fost 
încredințat să-l conducă în cali
tate de propagandist

— Cercul nostru, spunea pro
pagandistul, obține rezultate bu
ne, Deși toți membrii cercului 
lucrează în subteran, frecvența 
este bună. Tovarășii Soos loan, 
Șișu Virgil, Mirtea Titu, Mălă- 
iescu loan, Timar Ioan și alți 
cursanți ai cercului vin cu regu
laritate la ședințele de învăță
mînt. muncesc stăruitor pentru 
ridicarea nivelului lor politic și 
ideologic. Sîntem la ultimele lec
ții din programul pe acest an 
și atenția noastră este îndrep- 

mă. De la această dată, nimeni 
nu s-a îngrijit să-i dea vreo sar
cină, să se ocupe de creșterea ei.

Tovarășii din oiroul organiza
ției de bază nu s-au preocupat 
să pună în discuția adunării de 
partid pe acei candidați cărora 
le-a expirat stagiul de candida
tură. In organizația respectivă 
sînt 6 candidați cU stagiul expi
rat. Printre aceștia se numără to
varășii Dincă Dumitru, Baranyi 
Francisc și Nagy Martin.

Biroul organizației de bază mi 
a căutat să se ocupe de educarea 
candidaților prin învățămîntul de 
partid, care constituie cel mai 
important mijloc de ridicare a ni
velului lor politic și ideologic. La 
începutul anului de învățămînt 
1959—1960 o parte dintre candi
dași de partid au fost încadrați 
în cercul de studiere a istoriei 
P.M.R., iar alții în, cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. Biroul 
a neglijat în mod nepermis acti
vitatea acestui cerc. De la înce
putul anului de învățămînt și 
pînă în luna martie a.c. a fost 
predată numai o singură lecție. 
La ședințele cercului care s-au 
ținut în ultima vreme, cei mai 
mulți dintre cursanți nu au partici
pat la discuții. Așa de exemplu, to
varășii Cătană Ioan, Olteanu A- 
lexandru și alții, nu au luat nici
odată parte la discuții în cadrul 
cercului. Tovarășii Ivanov Toma 
și Hatoș Dionisie nu au partici
pat pînă în prezent la nici una 
din lecțiile predate in cadrul cer
cului. Din cei 14 cursanți înscriși 
doar 3—4 iau notițe și conspec
tează o parte din materialul bi
bliografic.

Cît de folositoare ar ti fost 
pentru candidații de partid de la 
depozitul de lemne al minei Pe- 
trlla ținerea cu regularitate a în- 
vățămîntului de partid, expunerea 
unor conferințe privind trecutul 
de luptă al partidului și clasei 
muncitoare, vizionarea în colectiv 
a unor filme cu caracter educa
tiv ! Toate acestea i-ar fi ajutat 
să-și ridice nivelul politico-ideo-

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

I

Primele roade ale întrecerii 
în sectorul II al minei

pe profesii 
Lenea

(Urmare din pag. l-a)

ceilalți maiștri au obținut rea
lizări peste plan, însă nu la nive
lul celui mai bun pe sector.

Pentru susținerea întrecerii so
cialiste pe profesii, în cadrul sec
torului s-au folosit toate mijloa
cele disponibile ca gazeta de pe
rete, graficul producției, panouri 
etc

Rezultatele obținute pînă acum 

tată acum spre încheierea cu 
succes a anului de învățămînt.

Ceea ce a asigurat obținerea 
în acest cerc a unor rezultate 
bune, este faptul că propagan
distul nu și-a rezumat activita
tea la predarea și seminarizarea

Din experiența
propagandiștilor

lecțiilor. El a urmărit îndeaproa
pe felul .în care învață fiecare 
cursant, iar acelora care întîm
pină greutăți le-a dat un ajutor 
prețios.

In primele juni ale anului de 
învățămînt, problema nr. 1 era 
frecvența. Par mai ales în peri
oada de după Conferința raio
nală de partid, cînd biroul or
ganizației de bază și propagan
distul au ,stat de vorbă cu fie
care cursant, frecvența s-a îmbu
nătățit. Propagandistul și-a pu
tut îndrepta astfel întreaga a- 
tenție spre conținutul învăță- 
mîntului.

Propagandistul a observat că 
unii cursanți nu-și formaseră în- 

logic, să cunoască mai bine înda
toririle ce revin unui membru de 
partid.

Lipsind îndrumarea concretă, 
controlul eficace asupra activită
ții candidaților de partid, unii 
dintre ei cum sînt Kiss Victor, 
Bănuță Florea, Barna Petru și 
alții nu participă cu regularitate 
la adunările de partid. Biroul nu 
s-a preocupat de educarea candi
daților, de felul cum să-și păs
treze documentul de partid Așa 
se explică faptul că tov irășn-l 
Barna Petru și-a pierdut din ne
glijență carnetul de candidat în
că anul trecut, problemă care nici 
pînă în prezent nu a fost rezol
vată

Ca urmare a slabei preocupări 
din partea biroului față de edu
carea partinică a candidaților de 
partid, unor tovarăși cum sînt 
Hatoș Dionisie și Nagy Martin, 
li s-a prelungit stagiu! de candi
datură.

Față de lipsurile manifestate în 
cadrul organizației de bază nr. 
XI, comitetul de partid ai rnlnei 
trebuie să analizeze această sta
le de lucruri, și să ia măsuri de 
îndreptare. Biroului Organizației 
de bază și comuniștilor din sector, 
le revine sarcina de a se preocupa 
cu răspundere de educarea candi
daților. Biroul trebuie să reparti
zeze sarcini precise tuturor can
didaților, să analizeze în adună
rile generale felul in care aceș
tia reușesc să le ducă la îndepli
nire.

Biroul trebuie ca în prima a- 
adunare generală să traseze sar-, 
cini comuniștilor din sector și 
deosebi acelora care au dat 
comandări candidaților de a 
preocupa cu grijă de creșterea lor. 
Biroul organizației de bază tre
buie să ia toate măsurile necesare 
privitor la educarea și pregăti
rea candidaților în perioada sta
giului, pentru ca aceștia să-și în
sușească calitățile pe care trebuie 
să le aibă un adevărat comunist.

Z. ȘUȘTAC

în- 
re- 
se

că deprinderea de a studia, de a 
selecționa din materialul biblio
grafic ceea ce este esențial, de 
a-și lua notițe la predarea lec
țiilor. Tovarășul Laszlo a rămas 
în cîteva rînduri după termina
rea lecției și a stat de vorbă cu 
cursanții Jorja Ștefan, Vătafu 
Petre, Roman Ilie ș. a. despre 
aceste probleme. Le-a explicat 
cum trebuie luate notițe la preda
re, care apoi să fie completate 
și lărgite în cursul studiului' in
dividual. Unii cursanți, cînd își 
întocmeau conspecte, copiau în 
caiete texte întregi din broșură, 
frază cu frază. Propagandistul a 
arătat că e mai bine să noteze 
ideile principiale în rezumat, și 
acest rezumat poate fi parcurs parcurs în cursul anului de în

vățămînt. să le indice principa
lele probleme spre care să-și în
drepte atenția.

— Acum, spunea propagandis
tul, intrăm într-o perioadă în 
care avern datoria să depunem 
eforturi sporite pentru că la în
cheierea anului de învățămînt să 
ne prezentăm cu un bilanț rodnic 
în munca de ridicare a nivelului 
politic și ideologic al membrilor 
și candidaților de partid.

1. BRANEA

NOT

La ghișeele C. E. C o deservire 
mai promptă !

O dovadă grăitoare a creșterii siera și operatoarea de serviciu, 
continue a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din raionul nos
tru este, pe lingă altele nenu
mărate și faptul că- numărul de
punătorilor la G.E S. Sporește 
continuu. La ghișeelp filialei ra
ionale C.E.C. din Petroșani se 
poate vedea un mare număr de 
oameni ai muncii care vor să-și 
sporească economiile personale 
beneficiind de avantajele pe care 
le oferă C.E.C-ul.

Aici, ca și în alte unități de 
deservire publică se ridică însă 
problema organizării mai raționa
le a muncii în scopul de a econo
misii oamenilor, pe lingă sumele 
pe care le depun, și timpul. Or, 
trebuie arătat pă în acest dome
niu conducerea filialei raionale 
C.E.C. nu a făcut încă totul. Așa 
de pildă, dimineața, pe lîngă ca-

la ghișee se mai af& șj șpltț cite- 
va funcționare cărora seri/teiul ce 
le este încredințat (încasarea 
taxelor, cotizațiilor, amenzi, pres
tații) nu le acoperă din plin ore1® 
de muncă. După amiază^ întte 
orele 17—20,30 la ghișee se află 
însă numai operatoarea de servi
ciu și casiera. Acum esie aglome
rația cea mai mare.

în întrecerea pe profesii a mine
rilor de la sectorul II sînt conclu
dente. In luna trecută colectivul 
de aici s-a situat pe un loc de 
frunte în întrecerea cu celelalte
sectoare ale minei. Comitetul sec
ției sindicale, ajutat de comite
tul sindicatului miner a hotărît 
ca să extindă și mai mult aceas
tă formă deosebit de eficace a în
trecerii socialiste, să cuprindă in 
ea întregul colectiv al sectorului.

cu ușurință înainte de seminar 
pentru reîmprospătarea materia
lului în vederea participării ac
tive la discuții.

Propagandistul a cerut cursan
ților ca ori de cîte ori întîmpină 
greutăți să i se adreseze pentru 
lămurirea problemelor. Tovarășii 
Moldovan Ioan, Roman Ilie și 
alți cursanți au discutat desepri 
cu propagandistul despre unele 
probleme cuprinse în progr.amul 
de învățămînt. In cadrul semi- 
nariilor, propagandistul nu se

Pentru evitarea aglomerației su
gerăm conducerii filialei raionale 
C.E.C. ideia unei mai bune or
ganizări a muncii funcționarilor 
filialei. Anume, după-amiazn pe 
lingă casiera și operatoarea de 
serviciu să mai execute operații 

iC.EiC. (depuneri, restituiri, ic
nete noi) încă una sau două sala
riate, după necesități, din acelea 
care dimineața nu prea au de W- 
cru. In acest fel se poate evita a- 
glomerația la ghișee.

.O------------------

Din Lupeni, pe teme gospodărești

Vis- 
mai 
Ur-

Copiii vor avea unde 
să se joace

Blocul nr. 1 din cartierul 
coza, e nou, așa cum sînt 
toate blocurile din Lupeni.
mele lucrărilor de construcție 
nici nu au fost încă înlăturate. 
Pînă mai zilele trecute pietrele 
domneau nederanjate de nimeni 
pe terenul viran din fața blocu
lui.

— Ce-ar fi să amenajăm aici 
un loc de joacă pentru copiii 
noștri ? — și-au spus locatarii 
din blocul nr. 1.

Pînă la urmă s-au înțeles cu 
toții și în ziua de 8 mai au ieșit 
la curățirea terenului. Cei a- 
proape 150 de gospodari, dintre 
care mulți pionieri, aii lucrat 
pînă cînd toate pietrele și cele
lalte resturi au fost adunate în 
grămezi, care așteaptă doar să 
fie transportate.

De evidențiat în această mun
că voluntară sînt locatarii Laslo 
Tiberiu și Deda Rudolf care au 
lucrat cu întreaga lor familib, 
dar și ceilalți locuitori ai blocu
lui, fiindcă au muncit toți cu 
hărnicie.

GR. GOANȚA 
corespondent

Să curățim, dar să și păstrăm
Frumos s-a mai făcut locul vi

ran din fața blocului nostru. 
Aîîini harnice de gospodari au 
curățit resturile menajere, au a- 
dus pămînt bun, brazde de iar
bă și au amenajat ronduri pe 
care au plantat flori, și din loc 
în loc, puieți de mesteacăn. Cu 
așa muncă au de ce se lăuda lo
catarii din blocul 3 din strada 

mulțumește cu participarea la 
discuții a unui număr restrîns 
de cursanți, el urmărește ca: la 
dezbateri să fie antrenați toți 
membrii cercului. Aceasta a dus 
la înviorarea dezbaterilor, la 
dezvoltarea interesului cursanți- 
lor pentru studierea temeinică a 
materialului bibliografic.

Pentru încheierea cu succes a 
anului de învățămînt, propagan
distul și-a propus să intensifice 
sprijinul acordat cursanților. Pro
pagandistul va sta de vorbă cu 
cursanții asupra problemelor ce 
trebuie adîncite și va programa 
consultații individuale' și colecti
ve. De asemenea, după fiecare 
lecție, propagandistul și-a pro
pus să rămînă să. stea de vorbă 
cu cursanții despre modul în ca
re ei să recapituleze materialul

- - -ruqv
Tudor Vladimirescu din, Lupeni.

A înfrumuseța locul unde tră
iești nu-i suficient. Trebuie să și 
păstrăm cea ce am făcut. Acest 
lucru pare-se că nu-1 înțeleg unii 
locatari ai blocului nostru. Spun 
acest lucru deoarece și acUtn 
unii dintre ei lasă orătăniile lor 
și cîinii să-și facă mendrele prin
tre ronduri, iar curățenia ța sub
sol la scările II și III lasă îrrtă 
de dorit.

M, ECATERINA 
gospodină

1 >

asupra 'filme*.

cu pictorul

[uDiiMi iMimoi 19 
il imlei „flacăra
— Un reportaj din întrece

rea socialistă la' șantierul na
val „Oltenița'' în cinstea ce
lui de-ai 111-lea Congres al 
P.M.R. de F. Urseanu.

— Brigada și al ei profil 
fotoreportaj de Andrei Bari și 
A. Mihailopol — din activita
tea brigăzii de agitație a sec
ției motoare de la uzinele „23 
August" din Capitală.

— Valorificarea planetei — 
lin amplu reportaj științific de 
anticipație de Constanța Bra- 
tu : Asaltul climei — Calea fp- 
rată mondială — Deșertqrile 
vor dispare — Sărbătorirea 
recoltei pe... fund de mare — 
Bijuteria universului.

Pe teme externe
— Foarfecă neagră — pam-, 

flet de V. Silvestru despre cen
zura occidentală 
lor.

— Un tablou pictat cu sîn- 
ge — de vorbă 
vietnamez Diep Mink Chau —• b 
de 1. Cîrje. t 'i

— După o călătorie prin Ka-/ 
bul și una prin Beirut. ’<

— In țara tăcerii albe — fo-1 
toreportaj din viața locuitori*'* 1 
lor din Nordul îndepărtat al \ 
U.R.S.S. S

Literatură și artă ,,, i ?
— Nu mă uită... 'semța de\ 

George Ciudan.
— Poezii de Radu Bourea- 

nu și Al. Jebeleanu. ,
— Informații literare de pes-, 

te hotare. i
— Șantier literar. <
— Soprana Bella Rudenko ( 

și mezzosoprana Larissa Ru- \ 
denko în curînd în țara noas-ă 
tră. . • 3

— Primul film artistic viet- , 
namez. p

Satiră și umor
— Noroacele lui Dănuț de \ 

I. Avian. !i ■ -i
— Umor din întreprinderi., 1
— Epigrame. • ?
De toate pentru toți \
— O cronică sportivă de Al. 

Mirodan. ,
— Filmele săptămînii. ?
— Cutremurele de pămint și i[ 

posibilitatea de a le prevedea.\
— Modă. !|
— Colțul fotografului ama- b 

tor. ’ .)!
— Cuvinte încrucișate.
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La 13 iulie va fi convocată 
Plenara C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS anunță:
Se anunță în mod oficial că ia 13 iulie 1960 va fi convocată 

Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. care va discuta modul 
în care se îndeplinesc hotărîrile Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. 
cu privire la dezvoltarea industriei, transporturilor și la aplica
rea în producție a celor mai noi realizări ale științei și tehnicii.

La Plenară vor fi prezentate o serie de rapoarte referitoare 
la această problemă.

Declarația lui A. A. Gromîko
la Conferința de presă de ia Moscova

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

Nu pot exista două păreri în legătură 
cu uriașul progres realizat de U. R. S. S.

TAȘKENT 12 (Agerpres) TASS 
enunță:

Nu pot exista două păreri în 
legătură cu uriașul progres reali-

------O—

Ce așteaptă 
opinia publică mondială 

de la Conferința 
la nivelt înalt

LONDRA 12 (Agerpres)
Ziarul „Daily Worker" s-a adre

sat unor fruntași ai vieții publice 
.și oameni politici din Anglia pu- 
,'nîndu-le întrebarea la ce rezul
tate vă așteptați de la Confe
rința la nivel înalt ?

„Doresc să se încheie un acord 
cu privire la dezarmarea genera
lă neîntârziată", scrie în acest ziar 
cunoscutul poet și critic de artă 
englez Herbert Read.

Cunoscutul reprezentant al Go- 
mitetului pentru apărarea păcii 
din Manchester, Roland Casasola, 
a declarat că Conferința ia nivel 
Înalt a devenit posibilă numai 
datorită presiunii popoarelor asu
pra guvernelor lor. Popoarele din 
întreaga lume, a spus el, doresc 
ca participarții la Conferință „să 
pună fundamentul păcii în lumea 
întreagă". Conferința conducăto
rilor marilor puteri trebuie să 
aibă loc pînă cînd se va realiza 
un acord — „popoarele lumii cer 
succesul conferinței".

Casasola a arătat că dorește ca 
rezultat al conferinței să 
acord cu privire la inter- 
tuturor experiențelor nu- 
să fie distrusă arma nu- 
să înceteze reînarmarea

zat de Uniunea Sovietică, a de
clarat Sadik Aii, secretarul gene
ral al partidului Congresul Na
țional indian, intr-o convorbire 
cu reprezentanți ai presei.

Referindu-se la succesele po
porului sovietic în dezvoltarea e- 
conomiei țării, Sadik'Aii a spus: 
„Principala atenție, atît în indus
tria cît și în agricultura U.R.S.S. 
se acordă creșterii rapide și ne
întrerupte a productivității mun
cii".

Dl. Hrușciov, a spus în conti
nuare Sadik Aii, a anunțat de cu- 
rînd intenția guvernului U.R.S.S. 
de a desființa treptat sistemul de 
impozite în țară. Aceasta va con
tribui la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor sovietici.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

La 11 mai la Moscova a avut 
loc o conferință de presă a zia
riștilor sovietici și străini în le
gătură cu pătrunderea în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice a 
unui avion american în scopuri 
diversioniste și de spionaj. Cu a- 
cest prilej A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., a făcut o declarație.

Conferința de presă, a avut loc 
în Parcul de cultură și odihnă 
„Gorki" din Moscova, unde au 
fost aduse sfărîmăturile avionu
lui american doborît de trupele 
sovietice de rachete în regiunea 
orașului Sverdlovsk din Ural.

înainte cu o oră de începerea 
conferinței de presă diplomații 
acreditați la Moscova au venit 
în parc pentru a privi sfărîmătu
rile avionului american, utilajele 
și restul 
can care 
spionaj.

Andrei
provocarea a fost săvîrșită de un 
avion avînd baza permanentă pe 
un aeroport aflat pe teritoriul 
Turciei, țară vecină cu Uniunea 
Sovietică, „lnafara Turciei, a

echipamentului ameri- 
servea scopurilor de

Gromîko a declarat că

♦♦♦♦

Conferința de presă a președintelui 
Eisenhower

primul 
fie un 
zicerea 
clears, 
cleară, 
Germaniei occidentale și ca răz
boiul să înceteze de a mai fi un 
mijloc al politicii naționale.

„Gîndurile tuturor oamenilor 
lucizi, a subliniat secretarul ge
neral al sindicatului unit al to
pitorilor, Graham, sînt ațintite 
spre Paris și spre Conferința la 
nivel înalt, în succesul căreia sînt 
interesați milioane de oameni". 
Graham a declarat că conducă
torii marilor puteri trebuie să 
depună eforturi în vederea lichi
dării războiului rece și a realiză
rii unul acord în baza căruia să 
se poată dezvolta coexistența 
pașnică.

—o— ■’ .

Luptele din Oman
DAMASC 12 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al re

prezentanței Omanului la Da
masc a făcut o declarație în le
gătură cu noile operațiuni ale 
patrioților din Oman împotriva 
bazelor militare britanice. In de
clarație se arată că patrioții o- 
manezi au atacat în cursul săp- 
fămînii trecute baza militară bri
tanică de la Ibri din vestuî O- 
manului. In urma unei lupte 
crîncene care a durat 4 ore, 16 
soldați britanici au fost uciși, 
peste 20 răniți, iar două mari 
depozite, unul de muniții și al
tul de aprovizionare, au fost 
distruse. Patrioții omanezi au 
capturat de asemenea o mare 
cantitate de mitraliere ușoare 
și carabine. Pe șoseaua Nizva- 
Samael au fost distruse mai 
multe camioane britanice în ur
ma minelor puse de patrioții o- 
manezi.

WASHINGTON (Agerpres) — 
TASS anunță:

In cadrul Conferinței de pre
să care a avut loc la 11 mai, D. 
Eisenhower, președintele S.U.A., 
a făcut o declarație în legătură 
cu avionul american de spionaj, 
subliniind „necesitatea" activită
ții de spionaj, îndreptate împotri
va Uniunii Sovietice. Activitatea 
de spionaj, a declarat ei, este ne
plăcută, dar este o necesitate vi
tală.

Pentru a justifica zborurile a- 
mericane în scopuri de spionaj, 
președintele S.U.A. a repetat ex
plicația dată anterior de secre
tarul de stat Herter. Președintele 
a încercat să demonstreze că 
principala cauză a actualei încor
dări internaționale ar fi 
tul Inutil" în care se 
Uniunea Sovietică.

Eisenhower a declarat 
menea că la Conferința 
Paris, Statele Unite vor prezenta 
din nou vechea lor propunere cu 
privire la „cerul deschis", mo- 
tivînd că acest lucru este nece
sar pentru Statele Unite ca să 
aibă siguranța că partea adversă 
nu pregătește un atac prin sur
prindere.

In încheierea declarației sale, 
Eisenhower a subliniat că inciden
tul cu avionul nu trebuie să a- 
bată atenția de la problemele rea
le ale situației internaționale ac
tuale care vor fi discutate la Con
ferința la ihivel înalt de 
Dintre aceste probleme, 
președintele, face parte 
rea, problema germană, 
problema Berlinului, și întregul 
ansamblu al problemelor privind 
relațiile dintre Est și Vest.

Răspunzînd la întrebările co
respondenților cu privire la durata

„secre- 
învăluie

de ase- 
de la

la Paris, 
a spus 

dezarma- 
inclusiv

conferinței la nivel înalt, Eisen
hower a declarat că este dispus 
să rămînă la conferință atîta 
timp cit o vor cere interesele cau
zei. El a subliniat că necesitatea 
unui mare volum de muncă de 
traducere în cursul conferinței 
face cu neputință să se prevadă 
durata ei. In orice caz, a subli
niat Eisenhower, sînt dispus să 
mă înapoiez la Conferința de la 
Paris după o absență de două sau 
trei zile, dacă conferința își va 
continua lucrările. In această or
dine de idei președintele- a spus 
că precedenta sa' declarație în' 
sensul că vicepreședintele Nixon 
îl va înlocui la conferință, a fost 
înțeleasă nejust. Vroiam să spun, 
a arătat președintele, că Nixon 
mă va înlocui numai timp de 
două-trei zile care îmi sînt nece
sare pentru vizita mea în Portu
galia. Dacă conferința de la Pa
ris nu va fi încă terminată cînd 
se va încheia această vizită, sînt 
gata să mă înapoiez la Paris.

Președintele Eisenhower a răs
puns negativ la întrebarea dacă 
în urma recentelor evenimente 
perspectivele apropiatei Conferin
țe la nivel înalt s-au schimbat.

Revenind la incidentul cu avio
nul, unul din corespondenți l-a în-, 
trebat pe președinte ce poate co
munica despre zborurile sovietice 
cu caracter de spionaj deasupra 
țărilor occidentale. Eisenhower a 
răspuns ferm că avioanele sovie
tice nu au săvîrșit nici un zbor 
de acest fel deasupra Americii.

Corespondenții l-au întrebat a- 
poi pe Eisenhower ce părere are 
despre vizita sa în Uniunea So
vietică, în lumina actualelor eve
nimente. Eisenhower a declarat 
că nu intenționează «ă contraman
deze această călătorie.

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

spus el, compțice la acest act a- 
gresiv al aviației militare ame
ricane este și Pakistanul de unde1 
avionul a pătruns în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice, pre
cum și Norvegia, unde avionul 
urma să aterizeze după termina
rea misiunii".
. Datele faptice, a declarat A. A. 
Gromîko, de care dispune, guver
nul sovietic nu lasă nici o îndo
ială că organele americane’ de 
răspundere, care au trimis avio
nul în spațiul aerian al U.R.S.S., 
au acționat în interesul pregăti
rii unei agresiuni, în scopuri os
tile păcii.

A. A. Gromîko a subliniat că 
organizatorii acestei diversiuni, 
întreprinse în ajunul convocării 
conferinței șefilor guvernelor. ce
lor patru puteri,* „au fost literal
mente strînși cu ușa prin fapte 
incontestabile".

Versiune'ă falsă a Departamen
tului de Stat că instituția gu
vernamentală care a trimis avid- 
nul militar doborît în Ural se 
interesa numai de starea timpu
lui îh regiunea frontierei' sovie- 
to-turcești din Caucaz, a spus 
A. A. Gromîko, „nu a făcut decît 
să-i pună într-o' situație penibilă 
în fața întregii lumi pe cei ce au 
născocit-o". Ministrul 1 Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a adăugat 
că declarația din 7 mai a De
partamentului de Stat „a fost ca
lificată în modul corespunzător 
în hota adresată de guvernul so
vietic guvernului S.U.A.",

Acum a fost dată publicității 
cea de-a treia declarație oficială 
a S.U.A. în legătură cti aceeași 
problemă — declarația secretaru
lui de stat Herter. „Pentru a 
caracteriza această declarație a 
conducătorului departamentului 
diplomatic al S.U.A., chiar și cu- 
vîntul „cinic" ar fi, probabil, 
prea delicat", a spus A. A. Gro
mîko.

Declarația lui Herter, a spus 
A. A. Gromîko, confirmă din 
nou că încălcarea suveranității 
și inviolabilității frontierelor 
altor state, spionajuj și diversiu
nile sînt proclamate 'în 'Statele 
Unite , ale Americii drept politică 
de stat. ' vG HI

Amintind că unul din cele 
mai importante principii ale 
dreptului internațional contempo
ran este inviolabilitatea terito
riului unui stat, a apelor lui te
ritoriale și a spațiului aerian 
de deasupra teritoriului lui, A. A. 
Gromîko a subliniat că din punct 
de vedere al dreptului interna
țional, pătrunderea avionului a-

merican în limitele Uniunii So
vietice „reprezintă un act de 
gresiune".

A. A. Gromîko a subliniat 
în cazul de față este vorba 
o încălcare premeditată a invio
labilității 
Sovietice 
forțelor 
S.U.A.

încălcarea provocatoare ă in
violabilității teritoriale a altor 
state înseamnă un joc cu focul, 
constituie unul din cele mai pri
mejdioase aspecte ale echilibris- 
ticii în pragul războiului, a de
clarat A. A. Gromîko.

Pe acești oaspeți nepoftiți „îi 
Vom întîmpina așa cum poporul 
sovietic i-a întîmpinat totdeauna 
pe agresori și din avioanele care 
se vor încumeta să pătrundă din 
nou în interiorul frontierelor 
noastre nu vor rămîne decît sfă
rîmăturile" ■ a declarat A. A. 
Gromîko. „Iar cei care pun ba* 
zele de pe teritoriile lor la dispo
ziția avioanelor care ne violează 
frontierele să știe că dacă ase
menea provocări se vor repeta 
Uniunea Sovietică va ști să facă 
inofensive aceste baze" — a spus 
A. A. Gromîko.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a subliniat că U- 
niunea Sovietică se prezintă la 
Conferința de la Paris „cu ini 
ma curată, cu intenții bune 
nu-și va precupeți eforturile pen
tru a se obține acorduri reciproc 
acceptabile". Dar, firește, a spus 
Gromîko, succesul conferinței nu 
depinde numai de Uniunea So
vietică.

a-

că 
de

teritoriale a Uniunii 
de către avioane ale 
aeriene militare ale

N. S. Hrușciov 
a vizitat expoziția 
din parcul „Gork<“

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță :

Președintele Consiliului d“ Mi
niștri al U.R.S.S., Nikita Hruș
ciov, a vizitat în cursul zilei de 
miercuri expoziția specială din 
parcul de cultură și odihnă „Gor
ki" din Moscova unde sînt expuse 
sfărîmăturile avionului militar a- 
nierican doborît și echipament' 
pilotului .— spion.

Corespondenții care au fost de 
față l-au solicitat pe conducătorul 
guvernului sovietic să răspundă 
la o serie de întrebări.

Nikita Hrușciov a răspuns 
amănunțit la toate întrebările pu- 
șe de corespondenții sovietici șl 
stfăini.

Succesul cîntărefeî Sili Popescu 
la Varșovia•

umpluse sala pînă la refuz, a răs
plătit pe artistă cu repetate a- 
plauze la scena deschisă.

In continuarea turneului 
R. P. Polonă, Sili Popescu va 
ține alte două spectacole pe 
na Teatrului de operetă 
Seczecin.

VARȘOVIA 12 Corespondentul 
Agerpres transmite:

La 6 și 8 mai, la Teatrul de 
Operetă din Varșovia primadona 
Sili Popescu a interpretat cu deo
sebit succes în limba polonă rolul 
titular din opereta „Silvia** de 
Kalman. Publicul varșovian, care

în 
sus- 
sce- 
din
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distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Melodii populare ro
mânești, 10,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 10,30 Școala și viața 
(reluare), 11,45 Actualitatea li
terară în revistele noastre, 12,00 
Muzică din filme sovietice, 13,05 
Frumusețile naturii în creația 
compozitorilor de muzică ușoară. 
15,10 Mari, cântăreți de operă,
16.15 Vorbește Moscova ! 17,25
Emisiunea de muzică ușoară 
„Melodii, melodii, melodii". Pre- 
zintă cofnpbzitofiir *Elly * Rofriah 
(reluare), 18,00 Roza vînturilor, 
18,30 Din muzica popoarelor,
19.15 „O seară veselă" — con
cert de muzică ușoară, 20,10 Pe 
teme internaționale, 20,30 La 
microfon: Satira și Umorul,
21.15 „Săptămâna muzicii ceho
slovace". PROGRAMUL II. 14,07 
„Patriei imn înălțăm" — emisiu
ne de cîntece, 14,30 Buchet de 
melodii de muzică ușoară, 15,00 
Muzică populară sovietică, 16,15 
Concert de estradă, 17,30 Sfatul 
medicului, 17,45 Știința în sluj
ba păcii, 18,05 Melodii lirice de 
compozitori romîni, 19,00 Noi
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ormâțfi de muzică ’populară ro- 
mînească, 19,30 Opereta „Lilia
cul" de Johann Strauss, 21,05 
Scrisori din țară, 21,15 Concert 
de muzică populară romînească, 
22,00 Pentru fiecare dansul pre
ferat

Radiojurnale șt buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6,00; 
7.00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II. 14,00; 16,00; 18,0Q; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
14 mai

PETROȘANI — 7 NO1EM. 
BRIE: Revolta peonilor; AL. 
SAHIA: Inimă de mamă; PE
TRI LA : Sombrero; LONEA: 
Casa părintească; ANINOASA: 
Telegrame; VULCAN: Mireasa 
răpită; LUPENI: Despre priete
nul meu; BARBâTENI : Infrîn- 
gere. (Responsabilii cinematogra
felor Muncitoresc — Petroșani, 
Livezeni și Uricani n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
mai).
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