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E luni. Muncitorii de pe șan
tierul de construcții din Lupeni 
lucrează din plin la ridicarea 
noilor blocuri din cartierul Vis
coza III. Și în Viscoza II lucră
rile de finisare continuă la blo
curile 22 și 22 A.

La pauza de masă toți țnun- î 
citorii discută pe larg despre ho- ! 
tărîrea cu privire la reducerea J 
prețurilor a numeroase produse. • 

T — Ați văzut ? S-au redus iarăși * 
t prețurile la peste 1100 de măr- J 
| furi. Cumpărătorii vor cîștiga ast- J 
î fel un miliard de lei pe an... Bri- » __ _ ... *
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Îgadierul Istodor Vintilă își între
bă băieții.

j — Depășim azi planul la pro- 
w ducție și economisim materiale 
♦ peste planificare, băieți ?
» — Heapărat, căci vom munci
• cu elan, tovarășe Vintilă — 
î răspuns ortacii din brigada sa.
Ș Și munca lor grea, dar frumoa- 
î să îi absoarbe...
J Metri de fontă se montează, 

"itri de tuburi se înșurubează în 
blocuri din cartierul III 

-¿uza. Cînd șeful de brigadă 
T notează producția zilei de 25 iu- 
• lie. montatorii de fontă îi spun că 
r s-a realizat peste plan 15 
* niari de fontă montată
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J Așa vor să răspundă gfjjii par- î 
J tidului și guvernului ■ pentru jcreș- ! 
* terea neîncetată a nivelului de • 
I*  trai al oamenilor muncit, instala- * 

torit lui Istodor Vintilă de pe 
șantierul Lupeni. «

Comunistul Avram Ioan, care • 
lucrează de mult timp la monta- * 
rea țevei pentru apă caldă și rece ț 
din blocurile din Viscoza UI ara- j 

t tă că a întrebuințat toate bucățile ț 
j de țeavă nearuneînd la deșeuri i 
ț răci un capăt de țeavă sau fiting. ! 
J Membrii de partid Moroșan T 

Tralambie și Pavel Pantilimonl 
stalat peste plan 5 obiecte ! 

âaft e mari în blocurile ce se î 
î finisează. ♦
t Toți membrii brigăzii s-au an- 4
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IN CINSTEA ZIL EI MINERULUI

Minerii Văii Jiului obțin succese 
tfc scama

• EXPLOATĂRILE CARBONIFERE AU OBȚINUT ECONCK 
MII SUPLIMENTARE ÎN-VALOARE DE PESTE 3.504.000 LEI.

• PRODUCTIVITATEA MEDIE PE BAZIN: 1,014 TONE PE 
POST

• 1600 TONE DE CĂRBUNE 
IN ULTIMA DECADA A LUNH

Lupta pentru cît mai multe e- 
conomii peste plan este obiectivul 
principal al minerilor Văii Jiu
lui în întrecerea desfășurată în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August.Folosind mai bine 
rezervele interne de care dispun, 
colectivele miniere au obținut în 
cursul trimestrului II 1960 suc
cese de seamă. Bonificațiile pri
mite pentru respectarea indicilor 
de calitate la cărbunele extras, 
ca și economiile obținute pe sea
ma reducerii consumurilor speci
fice de energie electrică și pneu
matică au permis să se obțină 
economii peste plan în valoare de 
3.504.000 lei. Contribuția cea mai 
de seamă la obținerea acestor re
zultate au adus-o minerii de la 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni.

In luna iulie prin extinderea 
armării cu susțineri moderne în 
abataje și galerii, prin creșterea 
mecanizării muncii în subteran 
și mai ales prin aplicarea unor 
metode mai bune de muncă, pro
ductivitatea muncii în medie pe

___________ O-

Pentru sănătatea minenilop
! j

COCSÎFICABIL PESTE PLAN 
IULIE.
bazin a crescut la 1,014 tone pe 
post. Cu randamente simțitor 
sporite față de cele planificate 
au muncit minerii de la Uricani, 
Lupeni și Vulcan. La mina Uri
cani de pildă, productivitatea me
die obținută în iulie este de 1,225 
tone pe post. De asemenea, la 
mina Vulcan s>-a lucrat cu un ran
dament mediu în jurul la o tonă 
pe post.

Creșterea simțitoare a produc
tivității muncii a permis mineri
lor care dau cărbune cocsifica- 
bil să obțină însemnate depășiri 
la planul de producție. La minele 
Vulcan, Uricani și Lupeni s-au 
extras în ultima decadă a lunii 
iulie aproape 1600 tone de căr
bune cocsîficabil mai mult decît 
era planificat. Sînt demne de re
levat succesele obținute de mi
nerii de la Lupeni care au ex
tras îrt perioada amintită 281 
tone de- cărbune cocsîficabil pes
te plan. La mina Uricani s-au dat 
în aceeași perioadă 279 tone de 
cărbune cocsîficabil peste plan.

Lucrările Conferinței sindicatelor
-- “ ■ w ■ | ■ wdin răniră minieră și geologiei

Duminică și Iun! au avut loc la 
Petroșani lucrările Conferinței'sin
dicatelor din ramura minieră" șl 
geologică din țara noastră. La con
ferință au participat muncitori, 
tehnicieni și ingineri fruntași, de
legați ai sindicatelor din toate ba
zinele miniere, din explorări și 
institutele de proiectare

Au luat, de asemenea, parte 
la lucrările conferinței tovarășii 
Mujic Mihai, secretar al Consiliu-

Ceea ce a caracterizat lucrări 
le Conferinței sindicatelor din ra
mura minieră și geologică a fost 
hotărîrea fermă de a lupta pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
oe care cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. le pune în fața indus
triei extractive în cadrul planului 
de 6 ani, cu privire la sporirea 
producției de cărbune cocsîficabil, 
de minereu de fier și de minereuri 
complexe, îmbunătățirea calității

la conferința.

De mai mulți ani, la mina Pe- 
trila funcționează în subteran un 
post de prim ajutor pentru mineri. 
Bine dotat cu medicamente, acest 
post asigură o asistență sanitară 
calificată minerilor. Astfel, felce
rul Platagea Emil, sanitarii Po- 
pescu Stelian, Popa Simion îngri
jesc lunar cca. 100 
care se adresează 
medical.

In luna iulie, 
cierul Pop Remqs 
de prim ajutor din mină suferind 
de colici abdominali. Sanitarul de 
serviciu i-a dat 15 picături de be- 
ladonă. La fel, Botezatu Constan-

lor
de persoane 
pentru ajutor

pildă, artifi-de
a venit la postul

Aspect de 
lui Central al Sindicatelor din 
R.P.R., Plic Alexandru, secretar 
al Comitetului raional de partid 
Petroșani, Matyas Eugen și An- 
ghelache Toma, miniștri ădjuncți, 
Hagiu Dumitru, vicepreședinte al 
Comitetului Geologic, Szuder Wi- 
liam, director general al C.C.V.}., 
Haidu Iuliu, miner, Erou al Mun
cii Socialiste, conducători de în
treprinderi, trusturi și direcții ge
nerale, activiști de partid și de sin
dicat.

Raportul asupra activității C.C. 
al Sindicatului muncitorilor mi
neri a fost prezentat de către to
varășul Rațiu Ioan, vicepreședinte 
al C.C. al Sindicatului muncitori
lor mineri.

Pe marginea raportului au pur
tat discuții un mare număr de de
legați și invitați.

și continua reducere a prețului lor 
de cost. Lucrările conferinței au 
constituit un bogat schimb de ex
periență. din care toți delegații și 
invitații au avut de învățat.

Conferința a ales Comitetul Cen
tral al Uniunii miniere. Tovarășul 
Moraru Ștefan a fost ales, de 
către prima plenară a noului Co
mitet Central, ca președinte al 
Prezidiului C.C. al Uniunii minie
re, iar ca secretar a fost ales to
varășul Muska Dionisie.

★
In continuare, publicăm salutul 

adus conferinței de către tovarășul 
Plic Alexandru, în numele șl din 
însărcinarea biroului Comitetului 
raional de partid Petroșani. în- 
tr-un număr viitor al ziarului vom 
publica o dare de seamă asupra 
lucrărilor conferinței.tin. s-a plîns de dureri cefalice 

solicitînd un piramidón, vagoneta
rul Costinaș Ștefan a venit să i ré 
scoată un corp străin din ochiul 
sting, minerul Kadar Gligor a 
cerut ajutor sanitar calificat pentru 
un pansament avînd plagă zdro
bită la degetele unei mîini. Au 
fost însă și cazuri etnd sanitarii de 
aici au depistat diferiți oameni 
aflați în stare de ebrietate și care 
au venit la postul de prim ajutor 
simulînd că sint bolnavi, cum au 
făcut vagonetarul Trotuș Nicolao 
și minerul Lenja Dumitru. Aceștia 
au fost scoși la suprafață.

In activitatea postului de prim 
ajutor din subteran a minei Pe- 
trila sint însă și unele lipsuri care 
trebuie neîntîrziat remediate. Ast
fel, apa potabilă nu curge decît 
extrem de rar și postul nu este în
zestrat cu un. reșou ca să se poată 
face sterilizarea diferitelor instru
mente medicale odată folosite.

Salutai Biroului Comitetului raional de partid 
adus Conferinței de tovarășul Plic Alexandru

TOVARAȘ1 DELEGAȚI,
Permiteți-mi ca în numele și 

din însărcinarea Biroului Comi
tetului raional de partid Petro
șani să transmit Conferinței sin
dicatelor din ramura minieră și 
geologică un călduros salut.

Ținerea- acestei conferințe In cel 
mai important bazin carbonifer 
al țării are ca scop analizarea 
profundă a muncii desfășurate de 
sindicatele miniere și din ramu
ra geologică pentru traducerea în 
viață a Directivelor Congresului 
al 11-lea al partidului și să tra
seze sarcinile ce decurg pentru 
sindicatele noastre din hotărîrile

■ -Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

TOVARĂȘI,
In perioada Ia care s-a referit 

raportul Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor mineri, 
sindicatele miniere din Valea Jiu
lui — îndrumate în permanență 
de organizațiile de partid — au 
obținut succese însemnate în mo
bilizarea minerilor, tehnicienilor 
și inginerilor la lichidarea rămî- 
nerii în urmă a industriei car
bonifere. Se știe că la Congresul 
al II-lea al P.M.R. colectivele 

întreprinderilor carbonifere, orga-
Citiți în pagina 4-a
• Ordinul de zi a mareșa

lului Maliiiovski cu prile
jul Zilei flotei maritime 
militaire a U.R.S.S.
Declarația guvernului sovie
tic în legătură cu situația 
din Congo.

* gajat că vor munci cu mai multă 
ț ritwfl în vederea depășirii planu-
♦ lui de producție cu 10—20 la 
j sută și obținerea de noi economii
* la materiale
î Vs CIRSTOIU
• corespondent
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Datnian Eugenia și Nistor FI oarea sînt două harnice munci
toare la secția răsucit din cadrul Filaturii Lupeni. Stuller Alexan
drina este brigadieră în secția de bobinare. De felul cum mun
cesc răsucitoarele de la bobinele conus-biconus depinde în mare 
măsură succesul bobinatoarelor. Acestea din urmă s-au angajat 
să reducă pe cit posibil procentul de deșeu, lucru realizabil dacă 
muncitoarele din răsucit le trimit bobine bine răsucite.

Despre acest lucru Ie vorbește brigadiera celor două munci« 
toare,

Încă nu se revărsaseră btne zo
rile peste culmile munților, cirul 
tînărul Vesa Nicolae, comandan
tul taberei.*  ieșise din cabană ca 
să vadă starea vremii. Cînd văzu 
că ploaia biciuită de vînt conti
nua să cadă cu nemiluita, scoase 
un oftat adine. De aici, de la ca
bana Parîngul, se străduia în za
dar să vadă așezările din Valea 
adîncă a fiului. Peste tot băltea 
o ceață deasă și lăptoasă în timp 
ce vîrfurile munților erau acope
rite cu căciula brumărie a fulgi
lor de zăpadă căzuți în cursul 
nopții

— Ce spun aparatele tovarășe 
meteorolog ? — întrebă tînărul pe 
omul de la stația meteorologică 
Parîng, situată în apropierea ca
banei.

— Ploaie și vînt. Vînt puternic 
— răspunse acesta. Ar fi totuși 
ceva semne de timp bun, dar mai 
tîr&u, peste o zi doîiă

— Hm, peste o zi două — repe
tă tînărul. Dar pînă atunci 1 Pî- 
nă atunci înseamnă să stăm aici 
în cabană ? Pentru asta am venit 
aici i Cînd vor auzi de una ca 
asta ortacii care în ceasurile aces- 

l

TINERI ENTUZIAȘTI :
, rii porniră să tăie'cu nădejde ră- 
dăcinile enuperilor ce îmbrăcase- 
ră ca o ’caracatiță culmea munte
lui. Rădăcinile erau așezate apoi 
în, grămezi. Printre grămezi apă- < 
rea pășunea alpină, curată, cu iar- ' 
ba de un verde închis, care pu- 1 
tea crește de acum nestînjenită 

La ceasul amiezii tinerii au co- 
borît la cabană. Aici și-au schim- , 
bat hainele ude, au luat. o masă | 
gustoasă și după două ore de i 
odihnă s-au întors din nou la < 
treabă. De data aceasta însă a j 
pornit spre vîrful muntelui aproa- ' 
pe întregul efectiv ăl taberei deși : 
ploaia nu încetase, iar vîntul ] 
sufla cu și mai multă tărie, ț

Și așa, zi de zi, cei aproape 80 < 
de tineri lucrează cu entuziasm * 
în mod voluntar, aici pe vîrful ’ 
muntelui Paring. Ei, și asemenea 
¡.or toți tinerii patriei noastre, sînt 
azi deopotrivă stăpînî și pe bogă- ( 
fiite ascunse în măruntaiele pa- j 

mîntului și pe crestele acoperite 1 
de nori ale munților. Tinerii sînt < 
conștienți de acest lucru și tocmai 1 
din aceasta izvorăște dîrzenia și I 
entuziasmul lor...

G. SACADAT

tea muncesc în{suibletan, vor ride 
de noi. Vor spune că ne. temem 
de un’pic'de ploaie ști vînt. Ho- 
tărît lucru, nu se poate T Trebuie 
să înfruntăm cu bărbăție vremea.

Tînărul intră grăbit în cabană. 
După citeva minute comandamen
tul taberei alcătuit din tineri, iu 
mare parte șefi de brigăzi 
muncă patriotică de la 
nele Petrila și Aninoasa și 
orașul Petroșani, au hotărît 
stea de vorbă cu cei aproape 
de tineri aflați în tabără..

— Cine iese in dimineața 
ceasta la muncă să ridice mina L

In clipa următoare majoritatea 
tinerilor au și ridicat mîinile... ■

De la cabană a pornit să urce 
vîrful muntelui un grup de ti
neri entuziaști care în ciuda vîn-, 
tutui și a ploii ce le biciuia fe
țele erau bine dispuși. Printre ei 
se afla și o fată. Era utemista 
Cjîlcă Constanța, soră la spital, 
membră a comandamentului ta
berei. Pe un umăr avea trusa cu 
medicamente, iar pe celălalt u- 
nealta cu' care avea să lucreze

• cot la cot cu ceilalți tineri.
Ajunși la locul de muncă, tine-

de 
mi- 
din 
să
80

a-
fV

)'

i

I

I
I

Ii 
¡I

I



■
S1ÖLUUE RUȘU

FOTBAL

Competiții de casă
Consiliul asociației sportive Pa- 

rîngul Lonea a organizat în cinstea 
Zilei minerului competiții de casă. 
Competițiile se desfășoară între 
sportivii sectoarelor minei Lonea.

Duminică, în cadrul competi
țiilor de casă, s-a desfășurat pe 
stadionul din Lonea, meciul de fot-

dlad

>**u  
erau

In sector, brigăzile de mineri 
nu sînt aprovizionate la timp cu 
material lemnos, cu vagonete 
goale, fronturile nu sînt încadra, 
te cu electivul complet îneît vi
teza medie de înaintare — de pil
dă în frontale — este sub posi
bilități, mecanicii vin în mină 
fără sculele necesare (chei, cio
cane, șuruburi etc.), sînt suflări 
pe conductele de aer comprimat.

Tovarășii ing. Curuț . Nicolae 
șeful sectorului, tehnicianul Sar- 
vas Viețor locțiitor al șefului de 
sector, maiștrii mineri Hosu Vic
tor, Radu Teodor, Bcdeudcț loan 
și ceilalți tehnicieni din -e-tor 
văd zi de zi această stare de lu
cruri nesatisfăcătoare, trec nrin 
apa din galerie, văd lipsa lăm
pilor din abataje, dau dispoziții 
de rearmare și iar rearmare a 
galeriilor intrate în presiune. A- 
lunci de ce nu iau măsuri 
tru lichidarea acestor stări 
lucruri ?

Șeful minei Petrila, tov? 
Nicorici Nicolae nu a intrat
o dată prin sectorul IV de tole
rează așa ceva ? O asemenea si
tuație nu aduce laudă colectivu
lui minei Petrila. De aceea, ea 
trebuie îndreptată cît mai curînd !

MIHAI STEFAN

Pe stadionul Jiul din Petroșani 
în prezența a peste 1000 de spec
tatori, s-a desfășurat întîlnirea a- 
micală de fotbal între echipele 
Jiul și Minerul din Petrila.

Cu acest prilej, în echipa Jiul au 
fost utilizați doi jucători noi — 
Cazan și Georgescu, ambii 
satisfacție.

De asemenea și petrilenii 
prezentat cu o echipă în care 
multe elemente noi și talentate.

Cît privește desfășurarea jacu
lui, deși diferența de valoare în
tre cele două echipe a fost eyi-

O nouă
întrecerile sportive organizate 

între sectoarele minei, de către 
colectivul sportiv Minerul Vul
can s-au dovedit a fi bine venite. 
Lupta pentru obținerea titlului de 
cel mai bun sector la fotbal con
tinuă cu însuflețire.

în decurs de numai cîteva 2ile 
au fost organizate două meciuri de 
fotbal : 1) sectorul V — sectorul 
VIII : 5—2, în favoarea primilor. 
Cel mai disputat meci a fost însă 
între sectorul V și sectorul IV.

încă - de la început, jucătorii de
O-

TENIS DE MASA

Faza orășeneasca a „Voințiadei“
La clubul Voința din Petroșani, 

S-a desfășurat faza pe oraș la te-
—

POPICE

Minerul din Lupeni, 
popice Minerul din lo- 
susținut în cinstea Zilei 
o întîlnire cu Victoria

Minerul Lupeni 
a întrecut formația 

Victoria Călan
Pe arena 

echipa de 
calitate a 
minerului 
Călan.

După ce în prima întîlnire dis
putată la Călan, victoria a revenit 
gazdelor, de data aceasta Minerul 
a obținut victoria la o diferență 
de 156 popice. Rezultat final : 
2616 la 2460 p.d. S-au evidențiat 
Klinț care a doborît 416 popice, 
Naprodean — 386 și Dațo — 375 
de la gazde, iar de la oaspeți 
Bogănici (369) și Kirmalis (367) 
p.d.

TIR. A

Concurs de selecționare
Continuînd selecționarea trăgă

torilor, asociația sportivă Parîngul 
din Lonea a organizat un concurs 
de tir la proba de 20 focuri, cul
cat, cu armă sport.

La concursul care a avut loc du
minică 31 iulie a.c. s-au prezentat 
un număr de 15 trăgători. Dintre 
concurenți pe primele locuri s-au 
situat : Bucinski M., cu 160 punc
te, Pintzker R., cu 147 puncte și 
Galtzer T. cu 118 puncte.

CICLOTURISM

IR
asociației 
pregătiri

PREGĂTI
’ Secția de cicloturism a 

sportive Paringul face 
intense în vederea parcurgerii in
tr-o singură zi a traseului Lonea— 
Hațeg — Sarmizegetusa și retur.

Ia acest scop cicloturiștii din Lo
nea au făcut un antrenament de 
două ore. Cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit tinerii cicloturiști 
Latzko 2., GaJtzer T și Compodi I.

V. HLOPEȚCHI 
corespondent 

bal dintre echipele sectoarelor IV 
și VIII. Rezultatul a fost de 5 la 
4 în favoarea echipei sectorului IV 
— sector fruntaș și în producție. 
Cei mai buni au fost Bercu, Mo- 
canu și Pui din echipa sectorului 
IV, Smida, Preda și Cioroionu 
din echipa sectorului VIII.

Pregătiri în vederea noului sezon
dentă, partida a plăcut pan dina
mismul cu care s-a jucat de-a lun
gul celor 90 de minute.

Partida s-a încheiat cu reoaitțittAl 
de 6—lj la pauză 3—li (teatru 
Jiul prin polurile înscrise de Coz- 
moc, Nenea (2), Toth, Ciurdires- 
cu (2). Pentru jaritaBi a taacris 
Stanciu din lovitură fflMI de la 
25 metri.

In deachidOre au jucat juaiecii 
Ctlordou* * echipe, KMNfod
celor de ia Jiu cu scorul da 5—0.

S. BĂL Ol 
corespondent

victorie
la sectorul V domină cu insisten
ță reușind ca în minutul 35 să în
scrie prin tînărul Stoicescu. 5 mi
nute mai tîrziu sectorul IV egalea
ză prin Nanu, astfel că prima re
priză se termină la egalitate : 1-1. 
In a doua repriză jucătorii de la 
sectorul V domină din nou. Com- 
binînd frumos, ei reușesc să mai 
înscrie de două ori prin Brînză 
loan. obținînd astfel o nouă și mă
ritată victorie.

A. HOZU 
corespondent

nis de masă din cadrul „Voinția- 
dei“ pe 1960.

Această competiție a întrunit pe 
cei mai buni mînuitori ai paletei 
din orașul nostru. Ei au oferit ce
lor prezenți meciuri spectaculoase. 
Cei 16 conCurenți și-au disputat 
cu ardoare șansele. Pe primul loc, 
la individual, s-a clasat Pis Mir
cea care în finală l-a întrecut pe 
Nicolae Lazăr cu 2—0 (la 16 și 
19).

în urma acestei etape, pentru 
faza 
șurat
Iificat: Pis Mircea, Lazăr Nicolae 
și Circhiș Eugen.

La
Iificat 
tivele 
lina.

de regiune care s-a desfă- 
la 13—14 iulie a.c. s-au ca-

individual feminin, s-au ca- 
pentru etapa regională spor- 
Ioana Baban si Milea Pau-

LA MINA PETRILA

Sectorul IV trebuie mai bine gospodărit!
...Pe fața mecanicului curgeau 

șiroaie de sudoare din cauza e- 
fortului. Dar, degeaba încerca să 
desfacă cu mîna piulițele lanțu
lui de crater, nu reușea.

— Dă încoace cheile — se răsti 
supărat minerul Islai Mihai, șe
ful brigăzii din abatajul frontal 
nr. 15. Stă producția de peste o 
oră pentru un prăpădit de cra
ter.

— Am chei, însă nu-s bune 
— se scuză mecanicul.

Intr-adevăr cele două chei nu 
se potriveau la nici un șurub. 
Pînă la urmă, la crater s-a „lu
crat“ cu ajutorul unui sfredel 
de mină, un tîrnăcop și cîteva 

cuie.
...Ora schimbului. Pe galeria 

transversală nr. 16 care duce la 
frontalul lui Bartha Francisc se 
văd numeroase lumhi’te ale lăm
pilor de mină. Dar nu se aude 
nici un pas. In schimb răsună 
plescăituri de parcă cineva ar face 
baie.

— Prindeți-mă — răsună un 
strigăt urmat de zgomotul unei 
căderi în apă, de parcă ar fi să
rit cineva la ștrand de pe tram
bulină. a

1« EDITURA POLITICA
au apărut:

MAO ȚZE.-DUN, - . |

Opere alese, voi. 3
Cel de-al III-lea volum al Ope

relor alese ale lui Mao Țze-du’n 
cuprinde lucrări scrise între anii 
1938 șt.bMl, tot în perioada răz
boiului împotriva cotropitorilor 
japonezi » Din volum remarcăm 
materialele : „Unitatea de intere
se a Uniunii Sovietice și a între
gii onteHiPî'ț, „Rewstia Chineză 
și P.C. Chinez“, „Despre noua 
democrație“ etc. £

MAO ȚZE-DUN
Opere alese, vel. 4

Volumul al IV-lea cuprinde: 
„Cuvîntări rostite la Ianan asu
pra problemelor literaturii și ar
tei“, „Deșpre un guvern de coa
liție“, și alte lucrări scrise între 
anii 1941 și 1945, ultimii ani ai 
războiului împotriva cotropltorrlot 
japonezi.

Dintre a- 
„Dicta-

W. PIECK
Culegere de cuvTntftri 

ți articole, voi. 1
Cuprinde articole și cuvîntărl 

din anii 1931—1949 ale lui W. 
Pieck,' președintele Republicii 
Democrate Germane.
ceste articole semnalăm : 
tura fascistă ca formă dominan
tă a capitalului monopolist în pe
rioada capitalismului monopolist 
în putrefacție“, 
troțkism“,
cea 
lui

„Hitlerism șl 
„Uniunea Sovietică, 

mai bună prietenă a poporu- 
german“.

W.

0-
din

a

Z. FOSTER
Istoria rtlor trei 

internaționale
Lucrarea președintelui de 

noare al Partidului Comunist 
S.U.A., reprezintă o analiză 
dezvoltării mișcării muncitorești 
internaționale în decursul unei 
perioade de peste 100 de ani. 
Cercetînd activitatea fiecăreia 
dintre cele trei Internaționale, 
autorul acordă mare importanță 
apărării purității învățăturii mar- 
xist-leniniste, combaterii tezelor 
revizioniste ale lui Bernstein, 
Kautsky și ale altor renegați, de- 
monstrînd totodată falsitatea teo
riilor revizioniste contemporane.

JOHN GOLLAN
Sistemul politic 
al Marii Britanii

Cartea lui John Gollan, secre
tar general al Partidului Comu
nist al Marii Britanii, analizînd 
felul cum este cîrmuită Marea 
Britanie, demonstrează — așa 
cum arată autorul în prefața la 
ediția în limba romînă — „că 
democrația socialistă este o rea
litate, în timp ce democrația ca
pitalistă este o mască îndărătul 
căreia se ascunde dictatura ma
relui capital".

— Ei, drace, că mă scăldal și 
eu — veni o altă voce însoțită 
de plescăituri.

Unii mineri ca Santa Arpad, 
Iancu loan, Ene loan, Voicu Eu
gen, Marton Ștefan, începură să 
rîdă de pățania celor căzuți. 
Deh, baia asta este „distracția“ 
lor zilnică la 
riei inundate.

traversarea gale-
*

sector greu, con- 
Nu putem să ne

— Avem un 
diții deosebite, 
facem planul, să îngrijim secto
rul — se plîng tehnicienii din 
conducerea sectorului IV al mi
nei Petrila.

Așa să fie oare ? Sînt acești 
tehnicieni năoăstuiți de cine știe 
ce greutăți deosebite 7

Realitatea arată însă altceva 1 
Mergînd pe galeriile sectorului, 
vezi o dezordine care nu face 
de loc cinste minei Petrila. Este 
adevărat că se rambleiază multe 
abataje în sectorul IV. Dar, la 
nici o galerie transversală nu 
găsești eanale de scurgere a a- 
pei. Toate ace,sie transversări 
(nr. 15, 16, 19, 20 de pe orizon
tul X A) sînt Inundate de apă.

La cfabHl miater Lesea

Munca cuftoraZâ — în sprijinul 
educării oamenilor muncii

putem 
i muu- 
: linia

mun
obți-

I

(director

judiciosactivitate
a urmărit ca activitate; 
de masă să îmbrățișeze 
importante probleme, 
unul din factorii asupra 

. insistat a fost

I

Multiplele sarcini pe care le pu
ne construcția socialistă în fața 
întregului nostru popor, pot fi în
deplinite numai prin îmbinarea 
armonioasă a tuturor factorilor 
care vin în sprijinul acestei uriașe 
acțiuni de transformare.

Unul din factorii care pot și tre
buie să contribuie pe deplin la 

, mobilizarea maselor, la însuflețirea 
lor este munca culturală. Cel de-al 
III-lea Congres al partidului a tra
sat sarcini deosebit de; importante 
în domeniul: economic, sarcini pen
tru a căror îndeplinire trebuie să 
militeze întreaga activitate cultu
rală.

Aruncînd o privire asupra felu
lui în care s-a desfășurat munca 
culturală de masă în cadrul clu
bului minier din Lonea, | 
constata că pe linia orientării 
cil înspre un țel precis, pe 
urmării eficienței educative a 
cii culturale desfășurate s-au 
nut rezultate de seamă.

Conducerea clubului 
tov. Băcăianu Gheorghe) pe baza 
unui plan de 
întocmit i 
culturală 
cele mai

Astfel, 
cărora s-a 
țirea muncii cu cartea, 
plan a stat grija pentru 
biblioteca cu cele mai 
în luna iulie biblioteca 
gătit cu 250 volume noi, cuprirtzînd 
cărți politice, tehnice, beletristice. 
Pentru a înlesni pătrunderea cărții 
la locurile de muncă, în aceeași 
perioadă s-au creat biblioteci mo
bile la minele I, II și III cate 
sînt înzestrate, mai ales, cu cărți de 
specialitate. Colectivul bibliotecii 
a organizat de asemenea seri li
terare interesante, cu teme din li
teratura contemporană, 
serile literare cu temele 
omului nou oglindit de 
noștri“, „Poezii închinate 
lui“ s-au bucurat de mult succes. 
Pe lingă acestea s-au făcut recen
zii la mai multe române și filme, 

colectivului bi-
Bodea 

s-a înființat un registru 
cititorii își înscriu părerile 
romanele citite, subliniază 
le-a reținut în mod special 

iar unii‘fac chiar scurte

îmbunătă-
Pe prim 

a înzestra 
noi cărți, 
s-a îmbo-

Astfel, 
„Chipul 
scriitorii 
partidu-

Din inițiativa 
bliotecii (bibliotecara tov. 
Elena) 
în care 
despre 
ceea ce 
atenția,
prezentări asupra cărții citite.

Concursul „Iubiți cartea“ a cons
tituit de asemenea o preocupare 
de seamă. Numai în luna iulie, 
datorită preocupării imanifestate, 
s-au înscris la acest concurs 45 
tineri.

Un alt mijloc folosit in munca 
culturală de masă, au fost confe-

Atunci este oare de mirare că 
vatra galeriilor se umflă, liniile 
de transport se diformează iar 
galeriile intră în presiune ?. Chiar 
acolo unde pe galeriile principale 
sînt unele canale, ele sînt necu- 
rățate, îneît tot sectorul este plin 
de apă.

In sectorul IV al minei Petrila 
se manifestă și alte lipsuri gos
podărești. Astfel, abatajele fron
tale sînt slab luminate, la aba
tajul cameră nr..2O lămpile sînt 
date la reparat de mult timp și 
de două săptămîni stă abatajul 
în întuneric. Același lucru este 
șl la galeria transversală de cul
cuș nr. 17 unde lucrează brigada 
lui Kovacs Coloman.

Energeticianul sectorului tov. 
Bulz Nicolae se lațe că nu vede 
acest« lucruri. El nu vede nici 
faptul că la puțul nr. 8 galeria 
este inundată și pompele nu merg, 
că la blocul de beton — unghi 
de ne orizontul X A cablurile e- 
lectrice cu armătură metalică în 
loc să fie ancorate în peretele ga
leriei sînt așezate pe conducta 
metalică de rambleu (ce spun 
oare tovarășii de la protecția 
muncii ?) și cîte altele. 

rințele. In luna iulie s-au ținut 
patru conferințe printre care „Po
litica partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării“, „Cum 
va arăta orașul nostru în 1965“. în 
cunnd vor fi expuse conferințe 
privind armarea metalică, deschi
derea abatajelor frontale și altele. 
De asemenea, colectivul clubului 
a organizat expuneri la căminul de 
tineret și la școala de calificare 
pe teme ca : „Să cunoaștem reali
zările regimului democrat-popular 
in regiunea noastră“, „Stadiul de 
mecanizare a minei noastre“. S-au 
organizat expuneri și pe teme in
ternaționale, în cadrul cărora au 
fost prezentate cele mai importante 
evenimente pe tărîm mondial.

Colectivul clubului (tov. Jurca 
Mihai, responsabil cu organizarea 
timpului liber a tineretului), și-a 
adus aportul și la buna desfășura
re a joilor de tineret, asigurînd 
de fiecare dată îmbinarea muncii 
educative cu crearea unor condiții 
ca tineretul să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut. Cu prilejul 
unei joi de tineret de pildă, s-a 
organizat întîlnirea tinerilor cu 
tov. Kopetin Vasile, care a fost 
delegat la cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R., apoi, cu un alt pri
lej, s-a vorbit despre contribuția 
adusă de tineret la înfrumusețarea 
localității.

în luna iulie și formațiile artis
tice ale clubului au prezentat nu
meroase programe. Astfel, briga
da artistică de agitație, fanfara -și 
orchestra au prezentat cîte d 
programe, iar corul, formații 
teatru și formația de dansuri ck*  
unul. Echipa de teatru a pus în re
petiții o nouă piesă : „Un musafir 
picat din cer“ de Karoly Sandor.

O parte pozitivă în activitatea 
colectivului clubului o constituie 
faptul că pentru buna desfășurare 
a muncii culturale de masă, a an
trenat numeroși intelectuali din lo
calitate care prin contribuția lor 
la pregătirea conferințelor, recen
ziilor etc. au asigurat o activitate 
de calitate. Printre cei evidențiați 
în această muncă se numără, ingi
nerii Berceanu Lucian și Focșa 
Elena, profesorii Marham Aurel 
și Szellan Rozalia și alții-

T /.gind tot mai strîns activitatea 
culturală de masă de cerințele 
construcției socialiste, colectivul 
clubului minier din Lonea își. ÎțV 
aduce contribuția la educare^, 
spiritul celor mai înalte prinCipri 
morale a oamenilor muncii din lo
calitate, va face ca roadele acestei 
activități să se oglindească în suc
cesele ce le vor obține harnicii mi
neri ai Lonei.

V. FOLEȘl

pen*  
¿le

ing.
nici
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Aflftalja vizuali — puternic mijloc de mobilizare 
a colectivului minei la obținerea de noi succese
Comitetul de partid af minei ,i¿uctivitlffí muncit, obținerea cfe

Lupeni desfășoară o vie agitație 
vizuala pentru mobilizare« colec
tivului la muncă rodnică în ve
derea îndeplinirii sarcinilor J»P°- ■ prezent s-a realizat o bună parte.

In cadrul agitației vizuale des
fășurată la mina Lupeni, un loc 
important îl ocupă popularizarea 

' brigăzilor care sînt în primele 
rînduri ale luptei pentru îndepli
nirea sarcinilor' economice ela
borate de cel de-al IlI-h-a Con- 

<Tres al P.M.R „Tovarăși minerii 
Urmați exemp’ul brigăzii condu
se de comunistul Barțha Dionisie 
care realizează lunar 393 m. c 
înaintări față de 274 cît are pla
nificat“ se soune pe un panou. 
.Cinste colectivului de muncitori 
si tehnicieni din sectorul III cn- 
în luna iulie, a depășit sarcinile 
de Dlan cu 2488 tone de cărlm 
ne 1“ — se poate citi pe un alt 
panou.

In același mod este populari
zat exemplul înaintat al brigăzii 
conduse de Spînu Petru care a 
dat peste plan 3.097 tone de căr
bune cocsificabn. fată de 2400 

■ cît a avut angajamentul, al bri
găzii de pregătiri condusă de tov 
Mihut Paveî care de asemenea 
obține succese importante.

O deosebită atenție acordă a- 
gitația vizuală de Ia mina Lu
peni respectării stricte a norme
lor de tehnica securității muncii 
în subteran. 'Numeroase panouri 
cheamă minerii să controleze cu 
atenție lămpile la intrarea în mi
nă, să nu intre în șut cu rechizite 
de fumat, le atrage atenția asupra 
măsurilor*  ce trebuie respectate 
la locul de muncă pentru evita
rea accidentelor.

Demn de relevat este operati
vitatea cu care agitația vizuală 
popularizează în rîndul minerilor 
din Lupeni recentele măsuri lua
te de partțd1 și guvern pentru ri
dicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, pentru creșterea 
și promovarea cadrelor tehnice 
si îmbunătățirea salarizării lor. 
Pe mai multe panouri mari, așe
zate la locuri vizibile, au fost 
afișate în întregime textele re
centei hotărîri luate de partid și 
guvern cu privire la pregătirea 
și promovarea cadrelor tehnice, 
economice și de cercetare științi
fică, precum și la îmbunătățirea 
salarizării lor, precum și textul 
hotărîrii cu privire la reducerea 
prețurilor de vînzare cu amănun
tul la unele bunuri de consum 
Un alt panou, de proporții mari, 
așezat chiar în apropierea porții 
principale, înfățișează sarcinile 
stabilite de cel die-al III-¡ea Con
gres al P.M.R. privind dezvolta
rea principalelor ramuri ale eco
nomiei naționale în anii 1960— 
1965. Acest panou oferă o vie 
imagine a puternicului avînt al 
economiei noastre naționale în 
anii planului șesenal pe calea de- 
sâvîrșirii construcției socialiste

Deși agitația vizuală la- mina

economii. Din angajamentul de 
a se» economisi în acest an la pre 
tul de cost 1.300.000 lei, pînă în

rite pe care Directivele celui de-a! 
111-lea Congres al P.M.R. cu pri 
vire la planul de .6 arii le pune 
în fata industriei carbonifere. Mi ■ 
na Lupeni, cea mai mare exploa
tare carboniferă din’Valea Jiului.

' este principala furnizoare de căr. 
bune cocsificabil necesar- iadius- 
triei noastre siderurgice. Spori» 
rea productivității muncii în de
cursul șesenalului cu 40 la sută, 
reducerea' substanțială a consu
mului de Jemn de mină, îmbună
tățirea calității cărbunelui, reali
zarea unui volum sporit de eco
nomii sînt sarcini de mare răs
pundere pentru a căror îndepli
nire trebuie desfășurată o susți-; 
nută. muncă politică de masă

Agitația vizuală organizată la 
mina Lupeni corespunde în bună 
măsură acestor cerințe. Pe pa-> 
nouri mari, așezate în apropierea 
galeriilor die intrare în niînă, fie
care miner poate urmări la in
trarea sau ieșirea din șut reali
zările brigăzii din care face parte, 
măsura în care sînt îndeplinite 
angajamentele de întrecere. Unul 
din panouri arăta în ziua de 29 
iulie că pînă la această dată din 
angajamentul colectivului minei 
de a se extrage în acest an 20.000 
tone de, cărbune cocsificabil pes
te plan, minerii diri Lupeni au 
realizat 9369 tone, rărnînînd ca 

» îndeplinirea integrală a 
an/ meniului să .fie date în 

\’anului 10.631 ’ one de căr- 
buraaVcbcsificâbiL In același mod 
este’ urmărită realizarea angaja
mentului privind creșterea pro-

-=★=- ______

ACTIVITATE
PATRIOTICĂ

Dornici de a contribui într-o 
măsură mai mare la înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața întregului 
colectiv, muncitorii din sectorul V 
al minei Uricani au organizat zi
lele trecute o zi de activitate pa
triotică. La această acțiune au par
ticipât .numeroși electrideai. meca
nici, lăcătuși și fierari.

Muncind cu însuflețire partici- 
i panții au reușit ca in mai puțin 

de 8 ore de lucru să execute 
schimbarea aparatelor de înaltă 

' de la stația de transfor-
n a minei, să rebobineze
un . motor electric de 5,5 kW, să 
execute branșarea circularului de 
tăiat metale feroase și să facă o 
revizie totală la stația de compre- 
soare. în cadrul 
s-au prestat peste 
muncă patriotică, 
lizat o economie 
Printre muncitorii 
dențiat te numără și tov. Cons- 
tantinescu Marin, Colț Silviu, Han- 
ciu Petre, Popa Horia, Iancu Ru- 
salin, Hanciu Iuliu, Pop Tiberiu-, 
Sviștea Adalbert, Dănilă Cons
tantin și mulți alții.

acestei acțiuni 
900 de ore de 

Sectorul a tea- 
de 1.174 lei.
care s-au evi-

★

ln sector — 4 abataje 

nou mecanizate

Lupeni s-a îmbunătățit simțitor, 
trebuie totuși arătat că în acest 
important domeniu al muncii po
litice de masă mai există unele 
lipsuri. Este cunoscut că în pe
rioada planului de șase ani, una 
din principalele sarcini ce stau 
în fața minerilor este reducerea 
consumului de material lemnos 
de la 53 m. c. lemn de mină, la 
35 m. c. pe mia die tone cărbune 
extras. La Lupeni există largi po 
sibilități de îndeplinire a acestor 
sarcini prin extinderea armări» 
metalice în abataje și galerii, 
prin executarea unor lucrări trai
nice, de calitate, prin care să se 
reducă volumul lucrărilor de în
treținere, prin răpirea si r< folo
sirea lemnului de mină. Multe 
brigăzi și sectoare obțin succese 
importante în această direcție, 
dar despre toate acestea agitația 
vizuală nu vorbește aproape ni
mic. Agitația vizuală se octtoă 
slab de îmbunătățirea calității 
cărbunelui — sarcină deosebit de 
importantă ce stă în fața colec
tivului minei Lupeni. Singurul 
panou care se ocupă concret de 
această problemă este cel pe care 
sînt afișate brigăzile cărora la 
controlul calității Ii s-au găsit 
mai mult șist în cărbune decit 
era admis. Dar și aici se arată 
numai numărul brigăzilor nu și 
numele brigadierului, din care 
cauză critica nu este îndeajuns 
de eficientă. In ziua de 29 iulie 
se arăta, spre exemplu, că bri
găzilor 115 din sectorul I A, 334 
din sectorul III și 603 din secto
rul V. B li s-au tăiat. Ia controlul 
calității, cîte I —3 vagonete de 
cărbune pentru depășirea conți
nutului de șist. Era mult mai 
bine dlacă se arăta și numele bri
gadierilor care neglijează calita
tea cărbunelui.

Slab este orientată de aseme
nea agitația vizuală în direcția 
mobilizării minerilor Ia rîdica- 
rea nivelului pregătirii profesio
nale, antrenării tehnicienilor la 
rezolvarea problemelor de care 
depind creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, realizarea de econo
mii. Agitația vizuală nu oglin
dește inițiativele în întrecere ale 
minerilor, muncitorilor și tehni
cienilor de la mina Lupeni.

Fără îndoială, comitetul de 
partid și sindicatul minei Lu
peni pot lua operativ măsuri1 de 
înlăturare a acestor lipsuri. Asi- 
gurînd agitației vizuale un ca
racter larg și cuprinzător, un 
conținut concret, axat pe princi
palele sarcini pe care planul de 
șase ani le pune în fața industriei 
carbonifere, comitetul de partid 
va ridica nivelul muncii politice 
de masă, ceea ce va contribui e- 
fectiv la mobilizarea colectivu
lui minei spre noi și importante 
succese în îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere.

I. BRANEA

Sondele sfre
delesc fără în
trerupere pămîn- 
tul Văii Jiului, 
descoperind noi 
straturi de căr
bune. Un mare 
ajutor îl consti
tuie pentru son
dori puternicele 
mașini sovietice 
ZIF-1200 A

IN CLIȘEU: 
Brigada condusă 
de sondorul co
munist Pițigoi 
Dumitru de la 
sonda 
crează 
deză

5630 lu- 
cu o son- 
sovietică.

SalilBl Biionloi Wütilii laioaal de peilid 
adus Móléi de loiaiăjui Plii Alexandru

(Urmare din pag. I-a)

1 Mecanizarea tot mai largă a 
lucrărilor miniere constituie o pu
ternică expresie a grijii statului 
nostru democrat-popular față ds» 
ușurarea și sporirea productivității 
muncii minerilor. Numai în cursul 
acestui an, în sectorul I A de la 
mina Lupeni au fost mecanizate 

- cu crațere și alte utilaje, un nu
măr de 4 abataje cameră. Lucrînd 
în aceste abataje bine înzestrata 
din punct de vedere tehnic, bri
găzile conduse de tovarășii Feher 
Vasiie, Kovacs Martin, Gligor Mi- 
hai și Căilă Vasiie desfășoară d 
vie întrecere pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului de 6 ani privind 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
și reducerea prețului de cost. Toa
te aceste brigăzi își întrec randa
mentele planificate cu peste 20 la 
sută, iar cărbunele extras, datorită 
grijii cu care e ales șistul este 
de buni calitate.
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§ La, atelierul de timplfirie din Petroșani al întreprinderii 8 
g „6 August" s-a trecut la confecționarea în serie a mobilelor 8 
g tip „Baga" șl „Codlea". Printre echipele fruntașe care lucrează 8 
g la confecționarea mobilei se numără și brigada utemistă con- 8 
g dusă de membrul de partid Popa Petru. In luna iulie, brigada 8 
8 a dat peste sarcinile de plan 5 garnituri de mobilă de cameră 8 
g .combinată tip „Codlea", 9 bucăți canapele pat și 7 rame 8 
a dormeze. 8
8 ift CLIȘEU: Șeful brig; zii, Popa Petru, împreună cu 8 
g membrii brigăzii sale 8
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nizațiile de partid și de masă din 
cadrul acestor întreprinderi, au 
fost aspru criticate pentru fap
tul că în primul pla-n cincinal 
productivitatea muncii a bătut 
pasul pe loc, iar prețul de cost 
al cărbunelui a crescut.

Insușlndu-și critica făcută de 
partid, sindicatele miniere din Va
lea Jiului au desfășurat in anii de 
după Congresul al II-lea o acti
vitate susținută pentru stabiliza
rea muncitorilor mineri, pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
trai, pentru ridicarea calificării, 
întărirea disciplinei în muncă și 
mobilizarea lor la mărirea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Sindicatele miniere au organi
zat, în această perioadă, mai te
meinic întrecerea socialistă și 
consfătuirile de producție, s-an 
preocupat — îndrumate de orga
nizațiile de partid — de desco
perirea și sprijinirea inițiativelor 
valoroase aie oamenilor muncii. 
Astfel, ele au trecut la organiza
rea întrecerii pentru cea mai bu
nă exploatare minieră și cel mai 
bun sector minier, instituind 
„Drapelul de exploatare frunta
șă pe Valea Jiului“ si „Casca de 
aur a tehnicianului* . Sindicatele 
au sprijinit și extins inițiativa 
minerilor de la Aninoasa. cu pri
vire la depășirea planului în fie
care zi, de fiecare onj, Inițiativele 
minerilor de ia Lupeni „Ziup si 
fîșia" și „Două fîșii pe zi“, ini
țiativa minerilor de la Petrila, 
de a> ajunge la» un randament pe 
exploatare de cel puțin o tonă de 
cărbune pe post. întrecerea bri
găzilor de mineri de la mina U- 
ricani pentru cel mai curat loc de 
muncă.

De asemenea, în atenția sindi
catelor noastre miniere a stat 
preocuparea pentru extinderea 
valoroasei inițiative a lui Nicolae 
Militaru, privind preluarea ferigă- 
zilor codașe de către frtjnfiwL

Sindicatele miniere din Valea. 
Jiului, prin munca culturală des
fășurată la cluburi și în cămi
nele muncitorești, prin progra
mele brigăzilor artistice de agi
tație, au adus o contribuție în
semnată la educarea muncitorilor 
noștri mineri, la întărirea disci
plinei în muncă.

Toate acestea au contribuit la 
succesele importanțe pe care le-au 
obținut muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul Combinatu
lui carbonifer al Văii Jiuiui î>; 
traducerea în viață a sarcinilor 
ce le-au revenit din Directivele 
Congresului ai Il-lea a! partidu
lui.

Considerăm că cel mai impor
tant succes ai minerilor din ba
zinul nostru îl constituie faptul 
că în ultimii ani producția de 

cărbune a crescut exclusiv pe sea
ma creșterii productivității mun

cii. Acest lucru a permis ca să 
se rezolve problema cadrelor de 
muncitori mineri și chiar să te 
creeze o rezervă de cadre cali
ficate pentru viitoarele lucrări 
de construcție a noilor mine;

Creșterea producției de cărbu
ne exclusiv pe seama creșterii 
productivității muncii a avut o 
mare influență asupra reducerii 
prețului de cost al cărbunelui, ca
re a scăzut continuu In ultimii 
doi ani.

TOVARĂȘI,
Cunoaștem cu toții sarcinile 

mărețe pe care Directivele celui, 
de-al IlI-lea Congres al partidu
lui ie pune in fața industriei mi
niere în cadrul planului de 6 ani.

Pentru ca aceste sarcini să fie 
înfăptuite cu succes este necesar 
ca, sub îndrumarea organizații
lor de partid, sindicatele minie
re să-și ridice activitatea la ni
velul cerut de opera de desăvîr- 
șire a construcției socialismului 
în patria noastră.

Astfel, sindicatele miniere din 
Valea Jiului trebuie să mobilizai 
ze și mai activ pe muncitori, teh
nicieni și ingineri la luptă pen
tru creșterea și mai rapidă a pro
ductivității muncii — pe baza ex
tinderii abatajelor frontale —, să 
creeze o preocupare largă, de ma
să, pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui, pentru realizarea de 
economii cît mai mari la fiecare 
Ioc de muncă. Este necesar ca în 
întrecerea pe profesii, care trebuie 
larg generalizată, să se pună ca 
obiective centrale creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui și reducerea 
prețului lui de cost.

O atenție deosebită trebuie să 
acorde sindicatele noastre progre. 
suini tehnic, sprijinirii mișcării 
de inovații. Principala direcție în 
care trebuie acționat cu toată e- 
nergia în vederea asigurării unul 
continuu progres tehnic în mine
rit este mecanizarea încărcării în 
lucrările miniere, pentru a lua 
— cum se spune — lopata din 
mina minerului.

Aceeași atenție trebuie acor
dată protecției muncii, grijii pen
tru ocrotirea sănătății muncitori 
Ier mineri.

Aceste sarcini de mare răspun 
dere vor fi îndeplinite cu succes, 
dacă sindicatele miniere se vor 
preocupa îndeaproape de ridica
rea calificării muncitorilor mi
neri, de legarea strînsă a muncii 
culturale de masă de sarcinile 
producției, dacă în centrul aten
ției lor va sta grija pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai ale cețos ce muncesc.

Sîntem convinși că, sub condu
cerea organizațiilor de partid, sin
dicatele miniere din Valea Jiului 
vor mobiliza cu succes muncito
rii noștri mineri la îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al Ill-lea 
al P.M.R.
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Declarația 
Biroului Politic 

al P. C. Francez
PARIS 1 (Agerpres).
In legătură cu vizita la Paris 

a cancelarului Adenauer și mi
nistrului de Război vest-german, 
Strauss, Biroul Politic al Parti
dului Comunist Francez a dat 
publicității o dfeclarație intitula
tă „Nici o alianță cu revanșarzii 
de la Bonn“ în care se sublinia
ză că această vizită nu poate 
sluji pentru alte scopuri decît 
intensificarea războiului rece.

„Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez — se spune în 
declarație — cheamă pe partici- 
panții la mișcarea de rezistență 
de toate orientările să ridice gla
sul și să condamne alianța cu 
Bonn-ul, să condamne politic» 
care este în contradicție fla
grantă cu interesele naționale, cu 
independența țării și cu pacea 
din întreaga lume“.

T ---- o—
Intenția lui Hammarskjoeld 

'de a vizita Katanga 
a stîrnit uimire în Congo

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS anunță :

> Corespondentul din Leopoldville 
al ziarului „Pravda“, Orestov, 
scrie că intenția lui Hamtnarsk 
joeld de a vizita Katanga a pro
vocat uimire în Congo. Desigur 
că secretarul general al O.N.U. 
nu va pleca într-o călătorie de 
plăcere ci pentru a duce trata
tive politice, subliniază Orestov. 
Este pe deplin explicabil faptul 
că la Leopoldville oamenii își pun 
întrebarea: Cu cine poate duce 
Hammarskjoeld tratative în Ka
tanga ? După cum se știe, în mo
mentul de față acolo își fac de 
cap militarii belgieni și „guver
nul“ 
pins

»«'

trădătorului Chombe, res- 
dfe întregul popor congolez.
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unor avioane americane în spa
țiul aerian al Uniunii Sovietice, 
torpilarea de către guvernul 
S.U.A. a conferinței la nivel înalt 
dovedesc că dușmanii păcii și so
cialismului continuă să promove
ze politica de aventuri și provo
cări în scopul intereselor lor e- 
goiste.

In aceste cdndiții, se sublinia- 
• ză în ordin, partidul comunist 
și guvernul sovietic, promovînd 
cu perseverență și în mod con
secvent politica externă leninistă 
de pace, iau toate măsurile ne-, 
cesare pentru întărirea continuă 
a capacității de apărare a sta
tului sovietic.

Sarcina marinarilqr. ca șî a 
întregului efectiv al forțelor ar
mate sovietice, se spune în or
din, esté de a da dovadă de o 
înaltă vigilență, de a fi gata de 
luptă pentru a da agresorilor o 
ripostă nimicitoare dacă ei ar în
drăzni să violeze frontierele sacre 
ale patriei noastre scumpe.

0-------------

Oamenii muncii din Cuba își exprimă 
recunoștința pentru sprijinul acordat 

de Ù. R. S. S.
MOSCOVA 1
Odon Alvarez 

secretarul general 
ției oamenilor 
șeful delegației acestei confedera
ții, care vizitează în prezent Uniu
nea Sovietică, a adresat la 30 iu
lie lui Anastas Mikoian, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., rugămintea de 
a transmite în numele oamenilor 
muncii din Cuba un fierbinte sa
lut și mulțumiri președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov pentru sprijinul cau
zei drepte a poporului cubanez.

Anastas Mikoian a primit pe 
membrii delegației la Kremlin în 
cabinetul său de lucru și a avut

Rodion Mali-
al

MOSCOVA 1 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătoririi la 31 

iulie a tradiționalei Zile a flotei 
maritime militare, mareșalul U- 
niunii Sovietice
novski, ministrul Apărării 
U.R.S.S., a dat un ordin.

Forța crescîndă a Uniunii So
vietice și a întregului lagăr so
cialist, se spune în acest ordin, 
mișcarea crescîndă a popoarelor 
pentru pace creează posibilitatea 
reală pentru a înfrîna pe agre
sori și a preveni un noii război 
mondial. Cu toate 
rile agresive ale 
dtentale, orbite de 
patriei noastre și 
lagăr puternic al țărilor socialis
te, înfuriate de creșterea presti
giului și influenței lor pe arena 
internațională, fac eforturi dispe
rate pentru a menține „războiul 
rece“ și cursa nebunească a înar
mărilor avantajoase monopoluri
lor imperialiste.

După cum se subliniază în or
din,

acestea cercu- 
puterilor occi- 
ură împotriva 
a întregului

pătrunderea banditească a

(Agerpres)
de la Campa, 
al Confedera- 

muncii din Cuba,

Declarația guvernului sovietic
în legătură cu situația din Congo

' MOSCOVA 1 (Agerpres).
La 31 iulie guvernul sovietic 

. a dat publicității o declarație în 
care se arată că în cazul conti
nuării agresiunii împotriva Re
publicii Congo, ținînd seama de 
urmările primejdioase ale aces
teia pentru pacea generală, va 
lua măsuri hotărîte pentru a da 
o ripostă agresorilor care acțio
nează de fapt — după cum a 
ieșit în prezent pe deplin la iveală 
— cu sprijinul tuturor puterilor 
coloniale ale N A.T.O.

In declarația guvernului sovie
tic se subliniază că agresorii și 
complicii lor, paralel cu încercă
rile de a lichida independența Re
publicii Congo cu ajutorul forței 
armate. încearcă să o sugrume 
din punct de vedere economic 
prin înfometare și dezorganizarea 
vieții economice a țării. In pre
zent. datoria fiecărui stat căruia 
Ii sînt scumpe idealurile libertă
ții șt independenței naționale a 
popoarelor este de a ajuta Repu
blica Congo și din punct de ve
dere economic.

Uniunea Sovietică declară că 
este gata să examineze în mod 
pozitiv problema acordării unui 
larg ajutor economic Republicii

Congo în scopul creării în aceas
tă țară a unor condiții normale 
în viața economică.

Guvernul U.R.S.S. a trimis deja 
guvernului Republicii Congo 10 
mii de tone de alimente sub for
mă de ajutor. In viitorul apro
piat spre țărmurile Republicii 
Congo se va îndrepta încă o na
vă sovietică care va transporta 
în această țară 100 de autocami
oane sovietice. Societatea sovie
tică de Cruce Roșie va trimite 
eurînd în Republica Congo 
mare număr 
nai medical 
medicamente 
necesar.

Uniunea Sovietică, se 
declarația guvernului 
este gata să acorde

poporului cubati
cu ei o convorbire prietenească. 

Odon Alvarez de la Campa 
declarat în cursul discuțiilor 
Comitetul executiv al Confedera
ției oamenilor muncii din Cuba a 
adoptat hotărîrea de a se alătura 
invitației trimisă de Fidel Castro 
lui Nikita Hrușciov de a vizita 
Cuba. în felul acesta, a 
șeful delegației, Nikita 
va fi oaspetele scump nu 
Republicii Cuba, ci și a 
oamenilor muncii cubani.

Situația grea a negrilor 
din Rhodesia de sud

LONDRA 1 (Agerpres). 
Ziarul „Observer“ descrie 

tuația grea a negrilor din Rho
desia de sud.

In timp, ce venitul mediu anual 
al. unui european din Rhodesia 
de sud este de 614 
scrie corespondfentul, 
african nu depășește 
line. Potrivit legii 
proporționale a 
2.500.000 de africani dețin doar 
42 la sută din suprafața totală 
a pămîntului, iar 25.000 euro
peni dețin 50 la sută.

a 
că

declarat 
Hrușciov 
numai al 

tuturor

si-

lire sterline, 
venitul unui 
25 lire ster- 
,.repartizării 
pămîntului“,

un 
de medici și perso- 
sovietic, i 
și utilai

precum și 
i medical

spune în 
U.R.S.S., 

Republicii 
Congo ajutor economic și tehnic 
și să dezvolte Cu ea o colaborare 
reciproc avantajoasă și legături 
comerciale bazate pe principiul 
neamestecului în treburile interne 
și egalității depline în drepturi 
și respectului reciproc fără să 
pună nici un fel' de condiții cu 
caracter politic, militar, sau de 
altă natură să prejudicieze inte
resele și drepturile suverane ale 
Republicii Congo.

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

Demonstrație antiamericană 
în Columbia

BOGOTA I (Agerpres).
După cum transmite corespondentul agenției United Press In

ternațional, în seara zilei de 30 iulie, la Bogota (Columbia) a 
avut ioc o demonstrație antiamericană în piața din fața clădirii 
Congresului Național. Participanțir la demonstrație au dat foc unui 
steag american și unei momii întruchipind pe unchiul Sam.

Poliția nu a reușit să împrăștie demonstrația.

ís.

Școala profesională silvică din Cîmpeni, regiunea Cluj, str. , 
Izvor nr. 1, telefon 218 — Cîmpeni, anunță:

In anul școlar 1960—1961 școala primește «evi pentru spe- < 
cialitățile: pădurari și mașiniști utilaj forestier, cu durata de' 
școlarizare de 2 ani. "

Se primesc elevi din regiunile Cluj, Hunedoara și Oradea, . 
prin examen de admitere, în limita locurilor planificate, în or- J 
dinea mediilor obținute ia examen și îh baza vizitei medicale. '

Candidați! trebuie să aibă vîrsta de 16—18 ani pentru ma- j 
șiniști utilaj forestier, iar pentru pădurari să aibă serviciul .< 
militar satisfăcut și vîrsta pînă la 30 ani <

Actele pe baza cărora se 
—î cererea candidatului,
— certificatul de naștere 
•— certificat de absolvire
— certificatul de sănătate 

sîngeiui și a radioscoplei pulmonare,
— declarația tîp din care să rezulte starea materială a 

candidatului (a părinților sau a susținătorului legal),
— autobiografia părintelui-
Actele se pot trimite și prin poștă, recomandat, pe adresa 

școlii. Înscrierile se fac pînă la data de S septembrie, ian e- 
xamenul începe la 10 septembrie a. c. Se dă examen scris și 
oral tai: limba romînă și matematici. Pe timpul examenului se 
asigură gratuit cazarea.

Pentru pădurari actele se vor depune la ocolul silvic cel 
mai - apropiat, cairo le vor trimite școlii însoțite de recomandare.

La 'intrarea.în școală devii semnează un angajament prin 
care se obligă ca în conformitate cu prevederile hotărîrii nr. 91 
dfn 1955 și H.C.M, 1434 din 1956, după absolvirea școlii, să 
lucreze 3 ani la locul de muncă unde vor fl repartizați.

In timpul școlarizării elevii primesc gratuit masă, cazare, 
echipament și rechizite.

V
face înscrierea la examen sínt :

(copie legalizată), 
a 7 clase elementare (original), 
cu rezultatul recent al analizei

a deschis 
in strada Mihai Viteazu nr. 9 

„CRAMA 

ODOBEȘTI“

unde se servește zilnic un 
bogat sortiment de speciali
tăți de grătar și vingri a- 
lese de Tîrnave și Odobești.

Invităm publicul consuma
tor să viziteze și să consu
me cu încredere preparatele 
noastre proprii precum și 
băuturile gustoase.

★
Restaurantul „Minerul“ din 

Petroșani fiind închis pentru 
reparații, deservirea consu
matorilor se face în fostul 
local „Parîngul“ și în gră
dina de vară.

I

MASURILE

DE LA LOCUL 
DE iVkUNCXX 
pINÁ NU AȚI 

PRECIZAT 
MUNCITORILOR

ȚOVARĂS

TEHHIC1EH

CE TREBUIESC LUATE Irt SCOPO
PREVENIRII ACCIDENTELOR
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întreprinderea Corni ți 
Orășenească Petroșani ■ ■! 
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și j! 
particular lucrări noi și de |j 
reparații la Instalațiile înte- ¡1 
rioare de apă, canal și dec- >| 
tricltate, în toate localitățile ț| 
din Valea Jiului.

Lucrările mal sus indicate jj 
pentru particulari se vor pu- •! 
tea executa și cu plata în 
rate lunare conform preve
derilor H.C.M. din 1960. -

ANUNȚ

iwr;

PR06RAM DE RADIO
3 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu (reluațe), 
10,40 Muzică corală romîs «Ca , 
12,00 Lectură din „Scrie, fin 
proză“ — voi. V, de Geo Bogza, 
12,15 Muzică populară olteneas
că, 13,05 Concert de prînz, 14,18 
Muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba palriei, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 18,40 „Priete
ne drag“ — muzică ușoară, 19,40 
Mici formații sovietice de muzi
că ușoară, 20,59 Cîntă Ileana 
Grigoriu, 21,45 „Noaptea-n larg“, 
muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
14,07 Trecutul de luptă al po
porului nostru în creația corală, 
15,00 Muzică ușoară, 15,30 Din 

muzica popoarelor, 16,15 Cîntecul 
săptămînii: „Frumoasă-1 viața de 
miner“ de Vasile Popovici, ver
suri de Mihail Leonard, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,30 Sfatul 
medicului, 18,05 Prietena noas
tră cartea, 19,00 Concert de mu
zică populară romînească, 20,00 
Muzică ușoară de Vasile Vese- 
lovski și Noru Demetriad, 21,20 
Lupta poporului pentru libertate 
oglindită în creqția compozitori
lor noștri: montajul muzîcaT-li- 
terar „Mitrea Cocor“ după suita 
pentru orchestră de Sabin Drăgoi.

CINEMATOGRAFE
3 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Coțofana hoață; AL. SA- 
HIA: Cîntec de leagăn; ANI- 
NOASA: Misiune periculoasă; 
LUPENI: Pentru viața lui Kaș- 
par; URICANI: Reîntoarcerea. 
(Responsabilii cinematografelor 
Petrila, Lonea și Bărbătenî n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna august).

tiparul: „fi August**  — Poligrafie


