
I

Proletari din toate țările, unițț-iâfî .. •?' ' ,ra

\e‘
‘ 7

MU Nr. 3362

loi
4 august 

I960

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani

Citiți în ppgina IV-a:
• Guvernul congelez va prelua întreprinderile străine care refuză 

să-și reia activitatea
• Guvernul sovietic cere din nou guvernului S.U.A. să pună ca

păt acțiunilor provocatoare ale aviației militare americane
• Ghana cere ca O.N.U. să trateze Belgia ca agresor
• Un nou stat pe harta Africii
• Pagube provocate de taifun în Taivan
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Succese ale minerilor 
petriieni

Fruntașii sectorului
Minerii sectoru

lui XI investiții dc 
la mina Petrila. de
pun eforturi sus
ținute în întrece
rea socialistă pen
tru mărirea viteze
lor de avansare, 
în exploatare a 
cărbune.

grăbind darea 
noi rezerve de

Fiecare schimb, fiecare brigadă 
de mineri se străduiește să obțină 
cele mai bune realizări. în frun
tea întrecerii se situează brigada 
condusă de comunistul Tătaru Pe
tru care deține titlul de cea mai 
bună brigadă în întrecerea pe pro
fesii din sector. în luna iulie a.c. 
brigada lui Tătaru, care lucrează 
la lărgirea și betonarea galeriei de 
bază de la orizontul 14, a excavat 
cu. 43 m.c. mai. mult steril decît 
avea planificat, dînd în același 

^țimp lucrări de calitate.
> 'Realizări de seamă a obținut și 
>ibțigada condusă de tovarășul Bă- 

buț Constantin care în luna trecu- 
. tă, lucrînd la armarea unei gale

rii principale de legătură, și-a de
pășit sarcinile de plan cu 11 m.l. 
Din brigada respectivă merită a fi 
evidențiați și tovarășii Sumănaru 
Gheorghe, Gheorghe loan și alții, 

Ș tSre s-au achitat cu cinste de țmțt 
cinihe de producție, luptînd ca bri
gada .să ocupe un loc de frunte 
în întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea Zilei minerului 
Printre fruntașii sectorului se nu
mără și brigada condusă de tov.

• Varga loan care lucrează lă săpa
rea și betonarea canalelor de pro
fil mare’ la orizontul 14. Această 
brigadă și-a depășit st icinile de 
plan cu 10 m.l.

•.
^^Din nou în fruntea 

întrecerii
De mai mult timp colectivul 

sectorului II de la mina Petrila

ieșim odată din im- 
își spuneau minerii, 
atît mai mult cu cît
Ziua minerului“.

nu putea obține realizări pe mă
sura posibilităților sale. Unele 
greutăți create de condițiile de 
zăcămînt frîna în bună măsură 
munca colectivului, rezultatele 
sale.

„Trebuie să 
pasul ăsta — 
Și aceasta cu 
se apropie și

Punînd serios umărul colectivul 
sectorului II a reușit ca în luna 
trecută să ocupe primul loc pe 
exploatare în privința rezultatelor 
înregistrate în muncă. Bunăoară 
randamentul planificat pe sector a 
fost depășit cu peste 120 kg. căr
bune pe post, realizîndu-se și o în
semnată economie la materiale.

O activitate rodnică a desfășurat 
în acest timp brigada de tineri 
mineri condusă de Cristea Nicolae 
care a lucrat cu un randament me
diu de peste o tonă de cărbune mai 
mare pe post decît avea planificat. 
Realizări însemnate au obținut de 
asemenea și brigăzile minerilor 
Păsărică- Nicolae și Sidorov Va-
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Dacă pornești pe Maleia în sus, pe șoseaua care urmează firul 
apei pînă la Coasta lui Rusu, un drum în serpentină te scoate pe 
un tăpșan luminos, pe care se ridică o clădire frumoasă, modernă. 
Este cabana nouă de la Parîngul. Ea cuprinde numeroase camere de 
dormit pentru turiști, o frumoasă sală de mese, bucătărie, bufet, are 
avă curgătoare, energie electrică, garaje pentru mașini etc. oferind 
condiții optime de odihnă, cazare și recreare pentru turiști.

ÎN CLIȘEU : Vedere parțială a noii cabane.
----------- -------O-------------------

400 tone combustibil economisit
Muncitorii feroviari de la De

poul C.F.R. Petroșani întîmpină 
ziua de 23 August prin noi reali; 
zări în întrecerea socialistă. In lu
na trecută colectivul depoului

De curînd farmacia' nr. 13 din Vulcan a primit un nou local spa
țios, corespunzător. ÎN CLIȘEU t Aspect din interiorul noii farmacii.

întrecere
Deși îndeplinește o muncă auxi

liară, colectivul separației are un 
cuvînt de spus în îndeplinirea și 
depășirea obiectivelor cantitative 
și calitative de plan ce-i revin mi
nei Vulcan. în ceea ce privește

• cantitatea de cărbune extrasă de 
harnicii mineri de la mina Vul
can, muncitorii de la separație își 
aduc partea lor de contribuție asi- 
gurînd printr-o culbutare rapidă, 
redarea la timp spre încărcare a 
vagonetelor goale. Calitativ, ei vin 
în ajutorul minerilor prin faptul 
că șistul scăpat neales în abataje 
este separat de muncitorii ce lu
crează la benzile separației..

Ținînd seamă de specificul
• muncii de aici, comitetul de secție 

sindicală s-a ocupat de organiza
rea întrecerii socialiste pe schim
buri. Acest' lucru a făcut ca nici 
un muncitor să nu rămînă în afa
ra întrecerii. La baza întrecerii 
stau obiective concrete a căror în
făptuire aduce schimbului respec
tiv punctajul stabilit pe fiecare o- 
perație în parte.

Culbutarea a 100 vagonete de 
cărbune, spre exemplu, aduce după 
sine obținerea a două puncte în 
întrecere. Cîte două puncte se ob
țin pentru încărcarea în vagoane a 
100 tone de cărbune, pentru cali
tatea cărbunelui trimis prepara- 

. (iilor, curățenia locurilor de mun-

socialistă cu roade bogate

se 
ră-

de 
de

că etc. Pentru ținerea evidenței și 
popularizarea realizărilor există un 
grafic. Graficul întrecerii oglin
dește zilnic felul în care fiecare 
schimb își îndeplinește fiecare o- 
biectiv de întrecere. Acest lucru 
face ca toți muncitorii să cunoas
că în mod operativ rezultatele în
trecerii, să știe în care direcție stau 
mai bine și unde e necesar să 
dea bătălia pentru lichidarea 
minerii în urmă.

Cîteva luni la rînd, titlul 
schimb fruntaș a fost dobîndit
acela condus de maistrul Man 
loan. Succesele consecutive au fă
cut ca schimbul său să obțină lo
cul de fruntaș pe întreg trimestrul 
II. Semnificativ este faptul că .ce
lelalte schimburi, unul condus de 
maistrul Kurlender Francisc care 
este și secretarul organizației de 
bază și acel al maistrului Deutsch 
Mihai au pierdut la mică diferen
ță.

în luna iulie, întrecerea pentru 
locul de schimb fruntaș a fost și 
mai disputat. Fiecare schimb s-a 
străduit să întîmpine Ziua mine
rului și cea de-a XVI-a aniversare 
a eliberării patriei noastre eu rea
lizări cît mai semnificative. In 
prima parte a lunii, schimbul con
dus de Kurlender Francisc s-a 
distanțat cu 26 de puncte față de 
acel al tovarășului Man loan care

se afla pe locul "doi. Văzînd a- 
ceastă stare de lucruri, Man loan 
care este și președintele secției 
sindicale, a stat de vorbă cu mun
citorii din schimbul său. arătîn- 
du-le situația. Același lucru l-a 
făcut și tovarășul Deutsch Mihai. 
întrecerea pentru obținerea locului 
de schimb fruntaș a continuat cu 
și mai mare intensitate. Pînă în 
ziua de 27 iulie schimbul condus 
de maistrul Kurlender Francisc a- 
vea 882 puncte, iar cel al maistru
lui Man loan 867 puncte, dovadă 
Că a reușit să recupereze 11 
din rămînerea în urmă, ba 
6 puncte diferență de al 
clasat în întrecere s-a situat
bul tînărului maistru Deutsch Mi
hai

Din întrecerea între schimburi 
au ieșit numai lucruri bune. Luni 
de-a rîndul, colectivul minei Vul
can a primit bonificații pentru ca
litatea cărbunelui, iar la obținerea 
lor și-a adus contribuția și colec
tivul separației. Locurile de mun
că sînt de asemenea curate, utila
jele mai bine îngrijite, vagonetele 
curățate.

Toate aceste succese dovedesc 
că acolo unde întrecerea se bazea
ză pe obiective concrete, iar popu
larizarea se face în mod operativ, 
rezultatele sînt și ele dintre cele 
mai frumoase.

puncte 
numai 
doilea 
schim-

D. CRI ȘAN

Fapte din întrecerea 
muncitorilor forestieri

Colectivul sectorului de exploa
tare I. F. Lonea desfășoară o în
suflețită întrecere socialistă pentru 
a întîmpină ziua de 23 August cu 
realizări cît mai frumoase în pro
ducție. Una din preocupările de 
seamă ale colectivului sectorului 
este buna organizare a muncii în 
parchetele forestiere și raționala 
exploatare a materialului lemnos, 
în acest scop s-a pus un accent 
deosebit pe organizarea brigăzilor 
complexe, pe mecanizarea princi
palelor operațiuni de exploatare 
și introducerea metodelor înaintate 
de muncă.

în dormitoare, săli de mese, au 
fost afișate lozinci mobilizatoare 
prin care muncitorii forestieri sînt 
chemați să dea patriei lemn de lu
cru mai mult, mai bun și mai ief
tin.

îi; luna iulie colectivul sectoru
lui de exploatare Lonea a' dat cu 
1859 m.c. mai mulți bușteni de 
râșinoase pentru gater față de sar- . 
cina planificată, cu 972 m.c. mai 
mult lemn de mină. De asemenea, 
s-au exploatat 400 m.c. bușteni de 
fag, 50 m.c. bușteni de fag pentru 
derulaj și 43 m. c. lemn de fag 
pentru mină peste plan.

Cele mai frumoase realizări le-au 
obținut muncitorii forestieri din 
exploatarea Jieț, conduși de tova
rășul Mihoc Silvestru. Succese în-. 
semnate au obținut și muncitorii 
din exploatarea Aușelul conduși de 
comunistul Stoica Gheorghe care 
au terminat exploatarea, parchetu
lui de la Vălioara cu 20 de zile 
mai de vreme.

Ptintr-o atentă manipulare și 
exploatare a lemnului s-an redus 
simțitor pierderile. Astfel, colecti
vul acestui sector a realizat în a- 
ccst an economii în valoare de 
peste 50.000 lei

Printre muncitorii forestieri Care 
se găsesc în primele rînduri în 
lupta pentru valorificarea superi
oară a masei lemnoase se numără 
tov. Sicoie N., Urda Șt., Senato- 
vici Șt., Negoi I., Hojda Șt. și alții.
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tind cu pipa lui scurtă și înnegri- g 
tă într-o piesă de motor, vorbea 8 
unui grup de -muncitori aflați în 8 
jurul său : g

— Eu încă din tinerețe sînt 8 
muncitor aici, pe Valea Jiului. 8 
Cum am trăit o viață întreagă în 8 
anii cruntei exploatări capitalis- 8 
te, nici să mai vorbim... Pe atunci 8 
salariul era atît de mizer incit a- 8 
bia putea satisface un trai de la o 8 
Zt la alta. De multe ori salariul 8 
pe care îl primeam abia putea as- 8 
tupa gurile mereu flămînde care 8 
ma așteptau acasă... Astăzi însă 8 
— continuă bătrînul cu ochii stră- 8 
lucitori de mîndrîe — viața munci- 8 
torului este plină de bucurii. Nu- 8 
mai în ultimii cinci ani, prin re- 8 
ducerile de prețuri care s-au efec- 8 
luat, prin mărirea salariilor nive- * 
Iul de trai al oamenilor muncii a g 
crescut considerabil. g

Tovarășii, inginer Btvolaru g 
loan șeful atelierelor și Regul Ed- g 
mund, maistru principal, vorbeau g 
despre perspectivele deschise de g 
hotărirea C.C. al P.M.R. și a Con- g 
silidlui de Miniștri al R.P.R. cu > 
privire la pregătirea și promova- g 
rea cadrelor tehnice, economice și g 
de cercetare științifică și îmbună- g 

salariilor lor. g
— Prin această hotărîre — spu- g 

nea inginerul Bivolaru loan, este g 
dovedită prețuirea de care se bu- g 
cură cadrele tehnice. g

— Vom dovedi prin muncă con- g 
știincioasă, încheie discuția tnais- g 
trul Regul Edmund, că știm să g 
răspundem prin fapte grijii parti- 8 
dului și guvernului nostru față de $ 
cei ce muncesc. 8

VIOREL STRĂUȚ 8 
corespondent 8 

G

depășit planul, de producție cu 
la sută și a realizat economii 
valoare de peste 88.000 lei.

în luna iulie anul, curent echi
pele^ de pe locomotivele de marfă 
și călători au economișit peste 400 
tone. de combustibil convențional.

Printre mecanicii cțe locomotive 
care și-au înscris numele în .țîndul 
fruntașilor în producție și au con- 
cribuit la reducerea consumului 
specific se numără tov. Banu loan 
și Idițdiu Gheorghe de pe locomo
tivă 230.105 care luna trecută au 
economisit combustibil în valoare 
de 5.500 lei. Succese însemnate a 
realizat ji brigada de pe locomoti
va 230.005 în frunte cu mecanicul 
Bogățeanu Nicolae, care în aceeași 
perioadă a economisit’ 24 tone de 
combustibil.
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Discuție între sondori

și a realizat economii 
de peste 88.000 lei.
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Înainte de începerea lucrului, 
muncitorii de la atelierele meca
nice din Bărbăteni, ale întreprin
derii de explorări Lupeni, sosiți 
la locul de muncă încă înainte de 
ora începerii lucrului, discutau cu 
însuflețire.

Mecanicul Bojică Nicolae, res
ponsabilul grupei de partid, vor
bea unui grup de muncitori des
pre recenta hotărîre a Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn fi a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., cu privire la 
reducerea prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la 1.100 sortimente de 
mărfuri.

— Să ne arătăm adînca recu
noștință față de partid și guvern, 
care manifestă atîta grijă pentru 
continua creștere a nivelului nos
tru de trai...

Frezorul Cornesctt Dumitru, 
membru de partid, discuta aprins 
cu mecanicul Auca Alexandru :

— Iți dai seama, spunea pri
mul, acum doi ani pentru ca să-ți 
cumperi un ceas „Pobeda“ trebuia 
să faci economii, pe cînd azi la 
fiecare chenzină poți să-ți cumperi 
cîte un ceas dacă ai vrea...

— Da, spunea celălalt, luîn- 
du-i vorba din gură, motociclete
le pot fi cumpărate acum de orice 
om al muncii, mai ales că se vînd 
și în rate. înainte de 23 August 
1944 motocicletele erau tot atît 
de rare ca... o cioară albă. Un 
muncitor nici nu visa că ar putea 
să-și cumpere așa ceva... ,

Bătrînul lăcătuș Wandraș Ște
fan, un muncitor înalt, bine legat, 
cu ochi căprui, pătrunzători și 
cute mărunte în jurul gurii, în
cadrate de o mustață sură, bă-
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Mobilizarea oamenilor muncii ia realizarea saMmor 
economice — in centrul atcnllei gazetelor de perele!

l
i
Í

j Pentru toți cei ce muncesc, realizarea sarcinilor elaborate 
’ de cel de-al lll-lea Congres al P.M.R. constituie o cauză scumpă, 
l căreia sini botărîți să-fi consacre toate forțele. Muncind rodnic 
' Uentru. traducerea in viață a obiectivelor planului șesenal, oa- 
; menii muncii contribuie la înflorirea patriei, la făurirea unui vii- 
, tor fericit. Munca politică de masă în cadrul căreia gazetele de 
r t ele — organe de presă ale organizațiilor de partid și ale sin- 
• atcatelor dm întreprinderi — ocupă un rol important, este un 
' m^lOc important de mobilizare a- maselor, sub conducerea orga

nizațiilor de partid, la realizflrea sarcinilor economice.
Numeroase gazete de perete de la minele Văii Jiului, precum 

si de la alte întreprinderi își îndeplinesc cu succes rolul de agitator 
si mobilizator colectiv al maselor la îndeplinirea sarcinilor puse 
de tțartid. Mai sínt însă gazete de perete in a căror activitate exis
ta lipsuri ce trebuie remediate. ’Popularizarea experienței pozitive 

i activitatea gazetelor de perete, înlăturarea lipsurilor care mai 1 
'l^.^teTesut.t,dJcSrtt gazetelor de perete la nive- 1

Ud cerințelor — sala scopul prezentei pagini. ț

Corespondenții și colaboratorii 
gazetei de perete

I 
î
t f

Gazeta de perete „Cărbunele 
picii“ de la mina Petrila consti
tuie un exemplu de activitate rod* 
nică pentru mobilizarea colectivu
lui minei spre noi luccese in între
cerea socialistă. îndrumat cu grijă 
de comitetul de partid, colectivul 
de redacție asigură apariția regula
tă a edițiilor gazetei de perete și 
fiecare ediție este axată pe proble
mele cele mai importante spre care 
trebuie îndreptată atenția mineri
lor, muncitorilor și tehnicienilor 
minei. Gazeta de perete a desfă- 
furet o activitate deosebit de rod
nică pentru popularizarea mărețe
lor sarcini elaborate de cel de-al 
Ul-lea Congres al P.M.R. cu pri
vire la planul de 6 ani, publicînd 
mai multe ediții speciale. Fiecare 
articol e legat de activitatea și 
sarcinile colectivului minei.

Actuala ediție a gazetei de pe
rete este de asemenea interesantă, 
mobilizatoare, cu un conținut bo
gat. Se remarcă articolul intitulat 
„Pentru continua întărire a rîndu- 
ti lor organizației de bază“ semnat 
de tovarășul Kuti Eugen, secreta
rul organizației de bază din sec
torul III. în articol se arată sar
cinile de mare răspundere puse da 
cel de-âl lll-lea Congres al P.M.R. in 
domeniul muncii de primire în 
partid și experiența pozitivă a or
ganizației de bază în această di
recție. Numai în acest an organi
zația de bază din sectorul III ă pri
mit din rîndurile celor mai buni 
oameni ai muncii 19 membri noi 
de partid și 25 candidați.

Un articol care atrage atenția 
asupra unei sarcini importante ce 
stă in fața colectivului minei este 
cel intitulat „Să dăm patriei căr
bune de calitate“ semnat de tova
rășul Nidermaier Ludovic, maistru 
miner cu controlul calității cărbu
nelui. După ce arată că îmbunătă
țirea calității cărbunelui este una 
din sarcinile de răspundere ce stau 
in fața colectivului minei, autorul 
arată că la mina Petrila există de
ficiențe în acest domeniu. Nu e res
pectat indicele de granulație și 
nici cel de umiditate. Pînă nu de 
mult procentul de cenușă a fost 
mai mare de cît cel admis. în în
cheiere, în articol se arată ce 
trebuie făcut pentru îmbunătățirea 
continuă a calității cărbunelui.

Gazeta de perete, avînd un ca
racter cuprinzător, oferă o imagi
ne vie a muncii entuziaste a colec
tivului minei. Articolul „Tineretul 
de la E. M. Petrila luptă pentru 
aplicarea în viață a directivelor 
Congresului al lll-lea al P.M.R. • 
scris de tov. Cojocaru Gheorghe, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
minei, înfățișează o serie de aspec
te interesante din activitatea în 
producție și munca patriotică a 
tinerilor mineri și muncitori. To
varășul Gampe Francisc, mecanic 
în sectorul VIII, responsabilul cul
tural în comitetul sindicatului mi
nei, publică articolul „Să partici
păm în număr cît mai mare la ac
tivitatea culturală“. Un alt articol 
se refera la rolul important al ar
tificierilor în respectarea N.T.S. 
Interesant este și articolul „Studen
ții în activitatea practică și obș
tească“- semnat de tov. Constantin 
Gheorghe, student anul IV la Ins
titutul de mine din Petroșani, care 
înfățișează aspecte din activitatea

I
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studenților veniți la practică la a- 
ceastă mină. între altele, ei au co
lectat fier vechi, au prezentat pro
grame cultural-artistice la joile de 
tineret, și-au oferit ajutorul pentru 
pregătirea tinerilor de la mină care 
doresc să susțină examene de ad
mitere in învățătnîntul superior.

Este de remarcat că fiecare din 
articolele publicate este semnat de 
tovarăși competenți, care lucrează 
în domeniul respectiv și cunosc 
probleme. De altfel atragerea 
unui larg activ de corespondenți 
și colaboratori la activitatea gazetei 
de perete constituie secretul suc
ceselor colectivului de redacție al 
gazetei de perete.

— Pentru fiecare ediție a gaze
tei de perete — spunea tovarășa 
Sîrbu Irina, responsabila colectivu
lui gazetei — noi întocmim sub 
îndrumarea comitetului de partid 
un plan tematic. Pentru întocmirea 
articolelor ne orientăm spre to
varășii cei mai competenți, care 
pot trata cel mai bine problema 
respectivă, discutăm cu ei. Bineîn
țeles acordăm o mare atenție și 
scrisorilor trimise de corespondenți. 
Printre ¿ei mai activi corespondenți 
și colaboratori ai gazetei de perete 
se numără, în afară de cei care 
semnează în acțuala ediție, minerii 
Tânase Gheorghe, Somogy Iuliu, 
Nicolae Constantin, muncitoarea 
Sanda Aurelia, tov. Cenaru Gheor
ghe, secretarul organizației de bază 
din sectorul II, ing. Donin Fran
cisc și alții. în fiecare sector al mi
nei gazeta de perete are corespon
denți și colaboratori care participă 
la activitatea gazetei de perete.

La o primă citi
re a titlurilor, ar
ticolele publicate 
de o recentă ediție 
a gazetei de perete 
de la preparația
Lupeni, par a fi axate pe proble
me actuale, care interesează între
gul colectiv al acestei unități în 
lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor puse de cel de-al lll-lea Con
gres al P.M.R.. „Ridicarea nivelului 
tehnic al producției — sarcină im
portantă pusă de partid“- ; „Pe 
drumul arătat de hotărîrile Con
gresului al lll-lea al P.M.R."; „Un 
colectiv mic, cu realizări mari“ — 
iată titlurile cîtorva din materialele 
apărute în această ediție a gazetei 
de perete. Ediția publică de ase
menea o caricatură reușită ptiu 
care se ia atitudine împotriva u- 
oor abateri de la disciplina muu- 
cii, precum și un articol pe teme 
internaționale, care este destul de 
vechi și era necesar să fie înlocuit

Deși titlurile articolelor publi
cate sînt promițătoare, conținutul 
celor mai multe dintre ele nu este 
strîns legat de munca și realizările 
colectivului, deși este știut că o ca
racteristică principală a activității 
gazetelor de perete este legătura 
strînsă cu viața, reflectarea rezul
tatelor obținute în îndeplinirea 
sarcinilor economice, mobilizarea 
colectivului de muncitori și tehni
cieni la rezolvarea sarcinilor con
crete ce-1 stau în față.

Singurul articol cu un conținut 
mai concret este cel intitulat: „Un 

c

Pe un drum bun
Față de o perioadă nu prea în

depărtată, cînd la gazeta de perete 
de pe șantierul de construcții din 
Petroșani — Lăvezeni puteai citi 
exclusiv articole cu carater gene
ral, rupt de munca și preocupările 
colectivului, actuala ediție a gaze 
tei de perete este mult îmbunătăți
tă. Un articol vorbește despre în
trecerea constructorilor pentru scur
tarea termenelor de dare în folo
sință a noilor blocuri de locuințe 
ce se construiesc în noul cartier da 
la Livezeni, pentru îmbunătățirea 
calității lucrărilor și reducerea pre
țului de cost. Cel de-al doilea ar
ticol subliniază necesitatea îmbu
nătățirii activității organizațiilor de 
masă (sindicat și U.T.MJ) pentru 
mobilizarea constructorilor la în
lăturarea risipei pe șantier, asigu
rarea ordinai la locurile de muncă, 
asigurarea calității noilor construc
ții. Un alt articol popularizează 
munca femeilor muncitoare, insis- 
tînd asupra întăririi grijii condu
cerii șantierului și a organizațiilor 
de masă pentru ridicarea nivelului 
lor de calificare, creșterii rolului 
lor în procesul de producție.

Se impune însă ca gazeta de pe
rete să ia o atitudine mai comba
tivă împotriva lipsurilor care exis
tă pe șantier, să popularizeze larg 
experiența constructorilor fruntași, 
să pună un mai mare accent pe in
tensificarea luptei colectivului șan
tierului pentru economii.

—=★=—

Numai articole 
festive ?

Prezenta ediție a gazetei de pe
rete „Minerul?' de la Cimpa l 
are un caracter pur festiv. Un 
articol este consacrat Zilei mineru
lui — articol bine venit, deoarece 
ne aflam in preajma acestei sărbă
tori, iar al doilea este închinat zi
lei de 23 August, La celelalte ru
brici sînt afișate diferite desene,

Este bine ca în prejma sărbăto
rilor colectivele de redacție si pu
blice ediții festive, dar pînă la pu
blicarea celor consacrate zilei da 
23 August mai este încă timp. Piuă 
atunci era bine daci în locul de
senelor colectivul de redacție pu
blica materiale despre munca mi
nerilor de la Cimpa I pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, pentru 
economii, calitate. In felul aceste 
gazeta de perete și-ar fi îndeplinit 
cu mat mult' succes sarcinile ce-i 
revin.

Prea puțin despre munca 
concretă a colectivului 

preparației I
colectiv mic, cu realizări mari“-, 
în care se vorbește despre realiză
rile muncitorilor și tehnicienilor de 
la fabrica de Oxigen a preparației. 
Lunar, fabrica produce o impor
tantă cantitate de oxigen peste 
plan, realizîndu-se în același timp 
economii de glicerina și uleiuri, și 
aceasta datorită muncii rodnice 
desfășurată de colectivul unității, 
din care fac parte tov. Cășuneanu 
loan, Egri Ludovic. Kovacs An
ton și alții.

Articolul „Ridicarea nivelului 
tehnic al «producției — sarcină im
portantă pusă de partid“- se referă 
la o problemă de o deosebită ac
tualitate, subliniind marea însem
nătate a hotărîrii C.C. al P.M.R 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic 
al producției pentru dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale, pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
elaborate prin planul de 6 ani. Pă
cat însă că acest articol nu înfăți
șează colectivului pteparației as
pecte concrete ale progresului teh
nic la preparație, problemele îns
pre care muncitorii și tehnicienii 
preparației trebuie să-și îndrepte 
atenția spre a contribui la progre
sul tehnic al uzinei in interesul 
creșterii productivității muncii, mic-

Conținutul articolelor publicate,— 
strîns logot de activitatea minei

Despre ultima ediție a gazetei 
de perete de la mina Aninoasa se 
poate spune că este bună. Colec
tivul de redacție al gazetei de pe
rete (responsabil tov. Nicoară Mir- 
cea) s-a străduit să asigure ca noua 
ediție să cuprindă articole intere
sante, actuale, și ceea ce e deose
bit de important, cu caracter con
cret, legat de activitatea minei.

Iată ce cuprind cîteva din arti
colele ultimei ediții a gazetei de 
perete. într-unul din articolele pu
blicate la gazetă, tovarășul inginer 
Chicînaș Vasile scrie despre reali
zările obținute de brigăzile de ti
neret din sectorul IV in lupta pen
tru îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Articolul evidențiază bri
găzile de mineri conduse de tov. 
Moisiu Remus, Doroghi Florian și 
alții care au obținut succese impor
tante în depășirea sarcinilor dc 
plan. Un alt articol oglindește lup
ta dusă de colectivul sectorului III 
pentru traducerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al lll-lea al 
P.M.R. Planul se realizează la toți 
indicii, acordîndu-se o atenție deo
sebită îmbunătățirii calității cărbu
nelui și reducerii continue a prețu
lui de cost. Din articol se poate 
afla că în întrecerea socialistă pe 
locurile de frunte se găsesc brigă-

ii aproape de problemele producției, 
tovarăși de la U. R. U. M. P. I

Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani are un rol importam 
în lupta pe care colectivele mi 
uelor Văii Jiului o desfășoară peu 
tru realizarea planului producției 
de cărbune pe baza creșterii pro 
ductivității muncii, extinderea me
canizării. Aici se repară principa
lele utilaje ale exploatărilor minie
re, se produc piese de schimb, și 
principala sarcini a colectivului u* 
zinei este de a realiza comenzile

șorării consumuri
lor specifice, îm
bunătățirii calită
ții producției și 
reducerii prețului 
de cost.

Un articol care putea fi mult 
mai mobilizator este cel intitulat: 
„Pe drumul arătat de hotărîrile 
Congresului al lll-lea al P.M.R.“. 
In «cest articol sînt înfățișate prin
cipalele sarcini care stau în fata 
colectivului preparației i

— Să recepționeze în bune con- 
dițiuni cărbunii bruți dați de mi
nele Lupeni, Uricani și Vulcan ;

— Să asigure o recuperare glo
bală de 75 la sută, din care 42,5 
la sută cărbune cocsificabil.

Dar despre modul în care sînt duse 
la îndeplinire aceste sarcini, nu se 
spune nici un cuvînt.

Colectivul de redacție poate să 
asigure gazetei de perete de la pre 
parațîa Lupeni un conținut mult 
mai bogat, mai interesant. Și aceas
ta asigurjnd articolelor publicate 
un conținut concret, care să reflecte 
realizările și preocupările colecti
vului, sarcinile imediate și modul 
cum se desfășoară îndeplinirea lor, 
experiența înaintată a fruntașilor, 
să ia atitudine critică împotriva 
lipsurilor. în felul acesta ga
zeta de perete își va îndeplini cu 
succes rolul de organizator și mo
bilizator activ al colectivului la în
deplinirea sarcinilor ce-i stau în 
față.

zile de mineri conduse de tov. 
Liciu Vaier și Toma loan.

Un articol interesant este cel 
semnat de tov. Mihăilă Avram care 

4 tratează despre protecția muncii. 
Articolul se referă la realizările 
de la mina Aninoasa în domeniul 
protecției muncii, lucru ce dovedeș
te grija partidului și guvernului 
nostru pentru oamenii muncii și 
cheamă colectivul minei să respec
te normele de tehnică a securității 
în vederea prevenirii accidentelor.

Un alt articol se referă la ho* 
tărîrea C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri al R.P.R. cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic al 
producției și sarcinile ce revin in* 
ginerilor și tehnicienilor de la mi* 
na Aninoasa din această impor
tantă hotărire.

Toate articolele au ua conținut 
bogat, se referă la probleme con
crete, legate de preocupările colec
tivului minei, au un caracter mo
bilizator, cheamă oamenii muncii 
la înfăptuirea sarcinilor de plan, a 
sarcinilor puse de partid și guvern.

Faptul că articolele au un conți
nut viu, interesant, face ca mulf 
oameni ai muncii să citească 
atenție materialele expuse la ga
zeta de perete, gătind în ele im
bold în lupta pentru noi luccasc.

P. U.

exploatărilor miniere la timp, de 
calitate ți la un preț de cost redlis 
Bineînțeles, acestea sînt și princi
palele obiective care trebuie să stea 
în atenția muncii politice de masă 
desfășurată în uzină.

Dar dacă te oprești în fața ga
zetei de perete, constați nu firi 
părere de rău că actuala ediție nu 
vorbește nimic despre problemele 
de muncă ale colectivului uzîqbÎ' 
Intr-un articol se vorbește în 
meni generali despre consiliile de 
judecată tovărășească, în altul des
pre universitatea populară munci
torească al cărei an școlar s-a în
cheiat de cîteva luni, fără ca în 
schimb să se grate nimic despre 
pregătirea noului an școlar. Mai 
concret este un articol despre pre
gătirile noului an școlar al învă- 
țămîntului politic U.T.M. Se mai 
publică de asemenea un material 
despre paza contra incendiilor.

Și aceste probleme trebuie tra
tate la gazeta de perete, ți nu în 
general, ci strîns legat de aspectele 
concrete din uzină. Dar locul pre
cumpănitor în activitatea gazetei 
de perete trebuie să-l ocupe pro
blemele muncii colectivului, între
cerea socialistă pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea ca
lității producției, perfecționarea pro
cesului de producție, generalizarea 
experienței pozitive, înlăturarea lip
surilor care mai există — proble
me despre care actuala ediție a 
gazetei de perete „Utilajul“ nu se 
ocupă.

Comitetul de partid de la 
U.R.U.M.P. trebuie să îndrume mai 
îndeaproape gazeta de pere«, »ă-i 
orienteze activitatea spre principa
lele sarcini care decurg pentru co
lectivul uzinei din planul de 6 
ani elaborat de cel de-al lU-Iea 
Congres al P.M.R.



SSTBACUL' ROȘU

ÎNAINTE de termen
Era cam pe la jumătate lunii 

iulie. György. Alexandru veni In 
dimineața aceea mai voios ca al
tădată. Fusese pe la birou, ia nor- 
matori, și acum se întorcea în mij
locul tovarășilor săi de muncă.

— Măi flăcăi, veniți pînă la mi
ne — le strigă el deîndată ce păși 
în hala construcțiilor metalice. 
Ghircuță, Nemeș, Kantzinger, Ola- 
ru și chiar Lupan-baci s-au adunat 
în jurul șefului lor. Sanvi baci 
(ața i se spune lui György Alexan
dru peste tot la întreprinderea de 
utilaje și transport de la Livezeni) 
a zîmbit și le-a spus :

- - Flăcăiașilor, știți că mai a- 
vem doar o tonă de confecții și-i 
gata planul pe luna iulie ?

Oamenii au zîmbiț, pentru că 
asta nu era o noutate. O aflaseră 
și ei tot atunci dimineața. Apoi au 
făcut pianul de bătaie pentru ziua 
aceea și pentru celelalte. Dacă-i 
vorba să termine planul lunar cu 
7 zile înainte așa cum s-au anga
jat, de ce să ou-1 dea gata cu 8 sau 
9 zile mai iute. Ore întregi după 
aceea în hala de construcții nu 
s-au mai auzit decît zgomotul apa
ratului de sudură, bubuitul cio
canelor pe tablă ți scrîșnetul fie
rului măcinat de pile. într-o par

's te Nemeș Vasile, Ghircuță Augus
tin, Lupan Alexandru i-au dat zor 
la terminarea lotului de grilaje și 
uși metalice, iar sudorul Kantzin- 

.'ger Iuliu, muncitorii Olaru loan 
ți alții au tot trebăluit în jurul 
uuor utilaje aduse la reparat. 
Sanyi baci a arătat fiecăruia ce 
avea de făcut apoi s-a retras în- 
tr-un colț și, împreună cu Jean 
Dumițirescu a rămas mult aplecat 
asuf'ra unor schițe. Măsura cînd pe 
schift, cînd pe mașinăria concepu
tă de Dumitrescu. Cîteva piesa 
de rectificat și... în curind bancul 
de rodaj.la rece pentru motoare, 
conceput de inovatorul Jean Dumi
trescu va fi dat în folosință adu- 
cînd însemnate economii.

...în oricare atelier ai merge ia 
I.U.T. Livezeni întîlnești oameni 
lucrînd de zor, dornici să realize- 

- te mai mulf, ‘ mai: -bun. Strunga
rul Spitz Romeo, tinărul Ciocan 
Voicu și pe alți tineri de aici la 
mașinile lor dau formă pieselor 
de schimb necesare pe șantiere 
pentru utilajele de construcție.

latr-alft parte mecanicul diese- 
liit Luns Frederic ajutat de Belciu 
Dumitru fi de încă un tînăr scot 
din atelier pe un cărucior o na
milă de motor. în curte autocamio
nul 50314 Dv. îi așteaptă. După 
ce motorul ița £i montat la locul 
său, autocamionul va alerga pe șo
sele ducind peste tot materialele 
de construcții și odată cu ele rodul 
muncii celor de la I.U.T. Livezeni.

...Despre harnicul colectiv de 
aici aflăm lucruri de laudă. Șofe
rii de la autocoloana din Petro
șani înscriu în fiecare lună zeci și 
sure de litri de carburanți econo
misiți. Printre aceștia cităm pe 
Biră Eugen, Moraru Dumitru, 
Drumen Gheorghe, iar de la au
tocoloana din Lupeni de Firizoiu 
Alexandru, Trifan Nicolae, Moa- 
gă Ilie. ,

Constructorii Văii Jiului, Cei de la 
Călan, Deva, Orăștie, Brad și de 
pe alte șantiere de construcții din 
regiunea noasttă vorbesc cu res
pect de oamenii de la Livezeni, 
de munca lor. Cînd e vorba să 
primească utilaje revizuite la Live
zeni, ei știu că întotdeauna acestea 
sînt de bună calitate l

Șapte zile
în excursie

Si-ti cunoști patria cu frumuse
țile și bogățiile ei, este un lucru 
plăcut și folositor. Mii de turiști 
întîlnești în Carpații noștri ureînd 
și coborînd poteci.

Așa de pildă, studenții anului 
I, după ce și-au terminat practica 
in adîncurile pămînttdui, au făcut 
o excursie de șapte zile în munții 
Retezat.

Plecarea a avut loc de la Cîmpu 
lui Neag. In trei ore s-a ajuns la 
cabana Buta. In zilele următoare 
s-au vizitat lacurile Bucura. Lia, 
Galeș, Ana și altele.

De asemenea studenții turiști 
au urcat pe vîrful Retezat la cota 
2484 m., apoi pe 
la cota 2511 m.

Cele șapte zile 
munții Retezat au
fante pentru studenții care au par
ticipat la această excursie.

Asemenea excursii trebuie orga
nizate cu cit mai mulți studenți 
pentru ca ei să poată cunoaște 
munții ce înconjoară Valea Jiului, 
o parte a frumuseților naturale ale 
patriei noastre.

V. DRÂGAN 
corespondent

vîrful ' Peleaga

petrecute in 
fost reconfor-

GH. DUMITRESCU

Tineri mineri la
Utefliiștii din organizația de 

ba2ă nr. 2 a mfnei Lonea parti
cipă cu mult elan la înfrumuse
țarea localității. Nu de mult ei 
au muncit voluntar la amenaja
rea terenului din jurul clubului 
minier.

Printre tinerii care s-au evî-

muncă voluntară
dentiat cu prilejul acestei acțiuni 
se numără tov. Mardare Gheor
ghe, Nagy Emeric, Becheanu Eu. 
gen, Rus Grigore, Oțet Pantitt- 
mam, Radu Ioan și alții.

IO AN BELU 
corespondent

■*
NOI UTILAJE

La mina Lonea au sosit în 
ultima vreme noi utilaje. Prin
tre'acestea se numără o ma» 
0Mr de curățat vagonete, 5 
bucăți perforatoare electrice, 
un ventilator centrifugal de 
2000 m. c. aer pe minut pre
cum șl 4 transportoare cu ra
dele T.P. 1. De asemenea, din 
Uniunea Sovietică au sosit la 
mina Lonea 0 redresoare cu 
seleniu pentru încărcarea bate
riilor la locomotivele cu acu
mulator de tiptil L.A.M. 4.

Din atllvHatca Icalrutai de stat 
„laka fiúink”
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Pini acum ci- 
[ feva zile tînăra 

■muncitoare Mol- 
dovan Victoria se 
numiră printre 

lucrătoarele me
diocre. In aceas
tă săptămînă pro- 
ducînd fire de bu
nă calitate și de- 
pășindu-și zilnic 
sarcinile de plan 
cu cite 6—8 kg. 
fire depănate a 
ajuns printre 
fruntașele secției 
de depănat a Fi
laturii Lupeni.

lat-o, în clișeu, 
preocupată de ve
rificarea 

unui scul
tasă.

calității 
de mă-
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în stagiunea care a trecut, tea
trul minerilor din Petroșani a des
fășurat o activitate rodnică. Repte- 
toriul a cuprins piese valoroase, 
de o înaltă factură politico-ideo- 
logică. Colectivul teatrului s-a stră
duit să creeze spectacole de cali
tate, muncind pentru îmbunătăți
rea continuă a măestriei artistice. 
Majoritatea spectacolelor au cons
tituit succese remarcabile ale tea
trului, evidențiind faptul că aici 
activează un colectiv talentat, dor
nic să satisfacă exigențele mereu 
crescînde ale oamenilor muncii.

Spectacole ca „Ultimul mesaj” 
de Laurențiu Fulga, „Partea leu
lui” de Costin Teodora, „Inspec
torul de poliție“ de I. B. Pristley, 
„Platón Krecet de Al. Kornei- 
ciuk, au iacruait sufragiile unani
me ale spectatorilor. Evoluția unor 
actori ca Ana Colda, Gheorghe 
Iordănescu, Cristian Niculescu, 
Milena Rizescu, Vladimír Jurăscu. 
Elîsabeta Belba, Stela Popescu și 
alții au constituit prilejuri de crea
ții meritorii.

Cu toate acestea în activitatea 
teatrului s-au manifestat și unele 
neajunsuri. Acestea au ieșit la 
iveală prin insuficie&ta grijă a- 
cordată cu ocazia punerii în scenă 
a unor spectacole, ceea ce în anu
mite perioade, a făcut ca activita-

—* — ----
Brigada

de la abatajul 19
Abatajul cameră 

nr. 19 din secto
rul IV al minei 
Petrila este deser
vit de brigada mi
nerului Kár da E- 
meric. Numele a- 
cestei brigăzi poa

te fi des întîlnit pe panoul de 
onoare al exploatării. Realizările 
pe care le obține în întrecerea în 
cinstea Zilei minerului sînt grăi
toare. In luna iulie, brigada din 
care fac parte minerii Hegedűs 
Francisc, Băieșu Gheorghe, Kovacî 
Francisc și alții, a obținut un ran
dament de 6 tone pe post, față de 
4,3 tone cit avea planificat.

Dovedind o permanentă preocu
pare pentru reducerea consumului 
de materiale, membrii brigăzii lui 
Karda Emeric au realizat o econo
mie la lemn și capse în valoare 
de 2378 lei.

îa prezent brigada de la abata
jul cameră nr. 19 are cel mai cu
rat loc de muncă din sector, fapt 
care contribuie la dezvoltarea rea
lizărilor obținute.

t
*

tea artistica să fie inegală. Specta
cole ca „Vicleniile lui Scapin* de ' 
Molière sau „Casa dit strada Coș- 
buc 10“, atît.prin tematica lor, cît 
prin realizarea lor, nu s-au ridicat 
la nivelul posibilităților colectivu
lui. S-a resimțit, de asemenea, lip
sa unui regizor.

Pentru a înlătura și aceste nea
junsuri, colectivul artistic al tea
trului a fost completat pentru doua 
stagiune cu un nou regizor,. Aria
na Kunner. De asemenea, se. va 
asigura participarea la punerea în 

, scenă a unor spectacole a mai mul
tor regizori valoroși din țară, prin
tre care maestrul emerit al artei 
Sică Alexandrescu și Horia Popes
cu. Efectivul de actori va fi com
pletat cu elemente tinere, ieșite 
în acest an din cadrul institutului 
de artă.

Eforturile depuse de colectivul 
teatrului în stagiunea ce a trecut, 
se pot oglindi și în cîteva cifre. 
Astfel, conform repertoriului tea
trul a avut de prezentat un număr 
de o premiere, realizînd 9. Numă
rul spectacolelor planificate a fort 
de 269, realizîndu-se 405. Specta
colele au fost vizionate de 111.558 
spectatori, realizîndu-șe încasări 
peste prevederile planului în valoa
re de 214.865 lei.

Pe lingă faptul că s-au realizat 
3 premiere în plus, este demn de 
arătat că mai multe spectacole din 
stagiunea 1958/1959, care se bucu
raseră de succes, au fost reluate și 
prezentate în cadrul turneelor în
treprinse în raion, regiune și în di
ferite părți ale țării. Printre aceste 
spectacole se numără „într-un ceas 
bun“ de V. Rozov, „Invățătoarea“- 
de Brody Sándor și „Cavalerul fă
ră grai“ de Heltay Jeno. Este 
demn de remarcat că în stagiunea 
ce a trecut toate spectacolele care 
au avut loc la sediu au fost apoi 
prezentate și în localitățile minie
re din raioii.

în prezent colectivul teatrului 
face pregătiri intense în vederea 
deschiderii stagiunii 1960—1961, 
care va avea loc la 15 septembrie 
a.c. Au și început deja repetițiile 
la piesa originală „Vlaicu și fecio
rii săi” de Lucia Demetrius, în re
gia lui Marcel .Șoma. în curind se 
va lua în lucru cea de-a două pie
să, „în ajun”, dramatizare de Al. 
Arbuzov după Turgheniev, în re
gia Arianei Kunner.

Colectivul teatrului este hotărit 
ca în noua stagiune să dea specta
cole de calitate tot mai bună, să 
prezinte piese cu un bogat conținut 
de idei, contribuind astfel la edu
carea oamenilor muncii în spirit 
nou, socialist.

V. FULESI

In ultimul timp organizația de 
bază nr. 3 a minei Petrila a obți
nut rezultate importante în munca 
de întărire a rîndurilor sale. De 
la începutul anului, organizația de 
bază din acest sector a primit a- 
proape 40 candidați de partid. Mi
neri destoinici, tehnicieni de frun
te. oameni crescuți și educați de 
comuniștii din sector — aceștia 
sînt candidații de partid.

Minerul Jurca Ioan este șef de 
brigadă de mai bine de doi ani. 
Lucrează de mult timp în sector. 
Aici a învățat meseria de miner, 
s-a călit în lupta cu greutățile, a 
devenit un brigadier destoinic.

Un alt candidat este tovarășul 
Prața Petru. Mult timp a muncit ca 
miner. Una din preocupării? lui 
de seamă a fost să-și ridice necon
tenit calificarea profesională. Ast
fel. în scurt timp, Prața Petru s-a 
calificat artificier. Azi este cunos
cut în tot sectorul pentru înalta 
răspundere și conștiinciozitatea cu 
care se achită de sarcinile ce îi re
vin. Este un exemplu demn de ur
mat în lupta pentru reducerea con
sumurilor specifice, pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui.

Tehnicianul Țenczler Ștefan, șe
ful sectorului, este tot candidat de

EDUCAREA CANDIDAȚILOR DE PARTID — 
O MUNCĂ DE RĂSPUNDERE

partid. Pentru rezultatele obținute 
in conducerea colectivului sectoru
lui, pentru calitățile lui de bun or
ganizator, exemplu de conștiință $i 
combativitate, ■ comuniștii l-au pri
mit în rindul candidaților de par
tid. Mineri și tehnicieni buni sînt 
de asemenea Cîșlaru Dumitru, 
Floca Viorel, Șisu Virgil, Rotaru 
Ioan. Danilov Iacob și alții, care 
se numără printre candidații de 
partid primiți de această organi
zație de bază.

Biroul organizației de bază, co
muniștii se preocupă îndeaproape 
de educarea și pregătirea candida
ților în vederea primirii lor în rîn- 
dul membrilor de partid. In orga
nizația de bază dip sectorul 111 
al minei Petrila de educarea politică 
a fiecărui candidat răspunde cîte 
un membru de partid. A devenit 
o regulă în această organizație de 
bază ca membru de partid care a 
recomandat un candidat pentru 
primirea în partid să se îngrijeas
că de educarea acestuia în toată 

perioada stagiului de candidatu
ră.

Tînărul Purec Nicolae, ’de pildă, 
a primit una din recomandările 
necesare pentru a deveni candidat 
de partid de la tov. Băcilă Au
rel, vechi membru de partid. To-

Din experiența 
organizațiilor de partid

varășul Băcilă s-a preocupat de 
educarea lui Purec Nicolae. Tov 
Purec s-a prezentat bine pregătit 
in adunare cate i-a discutat ce
rerea de primire în partid Tor 
comunistul Băcilă l-a ajutat să 
se califice ajutor miner. El discu
tă adesea cu candidații de partid, 
vorbindu-le despre trecutul de lup
tă și despre sarcinile actuale ale 
partidului, îi ajută să participe la 
viața de partid. în urma ajutorului 
primit, tov. Purec Nicolae a de
venit un bun agitator. Preocupare 

pentru educarea candidaților ma
nifestă și tovarășii Laszlo Ștefan. 
Buciuman Nicolae, Demeter Ioan, 
Codreanu Gheorghe și mulți alții 
Membrii de partid discută adesea 
cu candidații despre trecutul glo
rios al partidului, despre hotărâri
le sale, despre îndatoririle unui 
membru de partid, despre felul 
cum trebuie să se pregătească un 
candidat pentru a merita deplin 
înaltul titlu de membru al parti
dului

încredințarea de sarcini concre 
te este o formă importantă folosi
tă de biroul organizației de bază 
pentru educarea candidaților. La 
fiecare adunare generală cîte 1—2 
candidați de partid sînt invitați 
să raporteze despre felul cum și-au 
dus la îndeplinire sarcinile .încre
dințate. In cadrul ultimelor ade 
nări generale au prezentat aseme
nea informări tov. Miclea Ioan, 
Plisecaru Mihai și Gavril Cons
tantin. Tov. Nîca Ioan a avut sar
cina, ca agitator, să mobilizeze 

ortacii din brigada în care lucrea
ză la extragerea unei producții de 
calitate. El și-a îndeplinit cu mult 
simț de răspundere această sarci
nă. Dacă înainte minerii din bri
gada din care face parte erau criti
cați deseori pentru slaba calitate 
a producției, în prezent, de la lo
cul lor de muncă se dă cărbune 
de calitate bună.

Organizația de partid nr. 3 a 
minei Petrila privește cu multă 
răspundere munca de primire și 
educare a candidaților de partid. 
Drept rezultat în această organiza
ție de bază în ultimii ani nu s-a 
ivit nici un caz ca un candidat de 
partid să se prezinte nepregătit în 
fața adunării generale pentru pri
mirea în rîndul membrilor de par
tid. La un mare număr de candi
dați, între care tov. Kando Nico
lae, Vințaim Adam, Szentanai Mi
hai și Terenyi Ludovic, li s-a re
dus stagiul de candidatură.

întărindu-și rîndurile prin pri
mirea în partid a celor mai înain
tați muncitori, organizația de partid 
din cadrul sectorului mobilizează 
cu succes colectivul sectorului ia 
înfăptuirea obiectivelor puse de 
partid.

1. DUBJjK
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Guvernul congolez 
va prelua întreprinderile 

străine care refuză 
să-și reia activitatea
LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres) 
Potrivit știrilor sosite din Leo

poldville în ultimele zile situația 
în Congo s-a complicat ca rezul
tat al serioaselor dificultăți econo
mice create de activitatea de sub
minare dusă de cercurile imperia
liste.

între altele, majoritatea între
prinderilor și societăților belgiene 
sabotează apelurile guvernului con
golez de a-și relua activitatea și 
continuă să rămînă închise.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, vrînd să pună capăt 
acțiunilor de subminare întreprinse 
de societățile străine și în deosebi 
de societățile și firmele belgiene, 
guvernul congolez a declarat la 2 
august că toate întreprinderile 
străine care nu au funcționat în 
cursul ultimei luni, adică în mo
mentul proclamării Republicii, tre
buie să-și reia activitatea în urmă
toarele 8 zile. în caz contrar, se 
menționează în declarație, proprie
tatea societăților și firmelor va 
fi declarată fără stăpîn și va trece 
la dispoziția guvernului congolez.

3 (Agerpres)MOSCOVA 
TASS anunță : 

într-o notă
S.U.A. la 2, august guvernul so
vietic repetă protestul său hotărît 
împotriva violării frontierei sovie
tice de către bombardierul ame
rican „RB—47“ la 1 iulie. Aceas
tă notă, care este răspunsul la no
ta din 18 iylie a guvernului 
S.U.A., a fost înmînată de V. Se- 
mionov, locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., lui 
E. L. Freers, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. la Mos
cova.

în nota sa din 18 iulie guvernul 
S.U.A. încercînd să se disculpe în 
legătură cu acțiunile sale provoca
toare împotriva Uniunii Sovietice,

adresată guvernului

Ghana cere ca O.
Belgia ca

ACCRA 3 (Agerpres)
La 2 august Ako Adjei, minis

tru Afacerilor Externe al Ghanei, 
a anunțat că Ghana a adresat 
Consiliului de Securitate o notă 
în care cere ca O.N.U. să trateze 
Belgia ca agresor dacă trupele bel
giene nu vor fi retrase din Con
go. în notă se arată că acțiunile 
forțelor belgiene din provincia Ka- 
tanga reprezintă o agresiune arma
tă din partea Belgiei împotriva 
Republicii Congo. Adjei a acuzat 
Belgia că prin acțiunile sale caută 
să rupă bogata regiune Katanga 
de restul- noii republici africane.

Dacă agresiunea Belgiei împo
triva Republicii Congo va coriti-

N. U. să trateze 
agresor

nua — a declarat Adjei — guver
nul Ghanei va fi obligat să ceară
O. N.U. să declare Belgia că agre
sor și să ia măsurile potrivite îm
potriva ei. După cum se știe, 
Carta O.N.U. arată că Consiliul 
de Securitate poate preîntimpina 
agresiunea chemînd toate statele 
membre la ruperea relațiilor di
plomatice și comunicațiilor cu ța
ra vinovată, iar dacă este necesar 
folosind chiar forța. Guvernul Gha
nei cere tuturor statelor membre 
ale Consiliului de Securitate, in
dividual și colectiv, să atragă a- 
tenția guvernului Belgiei asupra 
situației extrem de serioase create 
de acțiunea ei împotriva Congo- 
ului.

a repetat versiunea absurdă 
bombardierul american „RB—47“ 
care, după cum se știe, a fost do- 
borît după ce a violat frontiera 
sovietică, ar fi îndeplinit „o mi
siune legală deasupra apelor inter
naționale „studiind“ fenomene e- 
lectromagnetice“.

Guvernul S.U.A., se menționea
ză în nota guvernului sovietic, nu 
a prezentat nici un fel de dovezi 
în sprijinul afirmațiilor sale în 
legătură cu împrejurările zboru
lui bombardierului „RB—47“ și 
nici nu putea să prezinte astfel de 
dovezi, întrucît, pătrunderea aces
tui avion în spațiul ■ aerian al 
Uniunii Sovietice este un fapt sta
bilit cu precizie de organele de 
resort ale Uniunii Sovietice.

Guvernul U.R.S.S., se subliniază 
în notă, așteaptă ca guvernul S.U.A. 
să pună capăt acțiunilor provoca
toare ale forțelor aeriene militare 
americane împotriva Uniunii 
vietice. Dacă nu se va face acest 
lucru, guvernul U.R.S.S. va 
după cum a mai avertizat, 
rile cuvenite pentru asigurarea se
curității popoarelor Uniunii Sovie
tice prin toate mijloacele de care 
dispune.

So-

lua, 
măsu-
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j^J3« Potonă: Desfiinfarea impozitelor 
la unele categorii de muncitori

VARȘOVIA (Agerpres) —După 
cum anunță agenția P.A.P., la pro
punerea Consiliului Central al Sin
dicatelor, C.C. al P.M.U.P. și gu
vernul R. P. Polone au adoptat o

UN NOU STAT
PE HARTA AFRICII ;
PARIS 3 (Agerpres!)
Pe harta Africii a apărut un ' 

nou stat independent — Republi- ; 
ca Niger. Proclamarea oficială a 
republicii a avut loc în noaptea 
spre 3 august.

Republica Niger rămîne în com
ponența comunității franceze.

-k

Niger este situat pe teritoriul 
fostei Africi occidentale franceze.

Teritoriul Nigerului este de 
1.200.000 km. p. Populația este de 
2.400.000 de locuitori. Capitala — 
Niamey — numără 18.000 lo
cuitori.

După ce au ocupat Nigerul la 
sfîrșitul secolului al XlX-lea co
lonialiștii francezi s-au străduit în 
chip și fel să frîneze dezvoltarea • 
forțelor de producție ale țării, 
considerind Nigerul ca o sursă 
de materii prime. Ramurile prin
cipale ale economiei sînt o agri
cultură primitivă și creșterea no- . 
modă a vitelor. In sudul țării se > 
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gerului a luptat împotriva asupri-- £ 
fii coloniale, pentru libertate. A- j 
ceasta luptă s-a intensificat în j 

; mod deosebit în ultimii ani în le- ț 
gătură cu succesul mișcării de eli- ț 

| befare națională a popoarelor a- £ 
< fricane. ț
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cultivă fasole, arab'tdă, tutun, 
bumbac. In Niger nu există indus
trie. Bogățiile naturale nu au fost 
exploatate în măsură suficientă. 
Decenii de-a rîndul poporul Ni-

hotărîre care ptfevede desființarea 
impozitelor de la muncitorii și 
funcționarii cu un salariu pînă la 
850 zloți pe lună. Această catego
rie de muncitori și funcționari cu
prinde în Polonia jumătate mi
lion de oameni.

Totodată hotărîrea prevede ca 
la diferite termene, între 1 august 
și 1 noiembrie a.c.i să se reducă 
cu 30 la sută impozitele percepute 
de la 2.200.000 de muncitori și 
funcționari.

Guvernul u. R. S. S. 
recunoaște 

Republica Niger 
ca stat independent 
MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
In telegrama de răspuns adresa

tă de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
lui A. Diori, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Ni
ger care a informat guvernul so
vietic că în curînd va fi proclama
tă independența Nigerului, se a- 
rată că Uniunea Sovietică declară 
solemn că recunoaște Republica 
Niger ca stat independent și că 
este gata să stabilească relații di
plomatice și să facă schimb de re
prezentanțe diplomatice cu această 
țară.

In sprijinul revoluției 
cubane

HAVANA 3 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina ralatează 

că la 1 august fruntașii organiza
țiilor sindicale din țările Americii 
Latine au semnat la Havana o re
zoluție prin care acordă întregul 
lor sprijin revoluției cubane. De 
asemenea s-a hotărît ca în luna 
martie 1961 în capitala Cubei să 
fie convocat Congresul mondial al 
muncitorilor de pe plantații. A 
fost instituită o comisie de organi
zare a Congresului din care fac 
parte fruntași sindicali din Brazi
lia, Venezuela și Cuba.

|
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Anglia își pierde pozițiile 

in comerțul mondial
LONDRA 3 (Agerpres)
După cum reiese din raportu. 

Institutului național de cercetări 
sociale și economice. Anglia își 
pierde pozițiile în comerțul mon
dial. Scoțînd în evidență intensi
ficarea concurenței din partea Ger
maniei occidentale, Japoniei și 
Italiei, autorii raportului sublinia
ză că începînd din 1949 Anglia 
rămîne mult în urmă față de aces
te țări, sub raportul creșterii pro
ductivității.

în țaport se arată că cheltuielile 
militate excesive consituie una din 
principalele cauze ale greutăților

economice ale Angliei. Cota parte 
din venitul național cheltuită pen
tru înarmări este în Anglia mai 
mare decît în orice țară din Oc
cident, cu excepția S.U.A.

Acest punct de vedere este îm
părtășit de ziarul „Daily Express“- 
care, relevînd într-un editorial 
dezvoltarea mai rapidă a econo
miei R.F. Germane în comparație 
cu Anglia scrie : „Este necesar ca 
soldații englezi din Germania să 
se înapoieze acasă... Aceasta poate 
împiadiea mărfurile noastre să con
cureze cu mărfurile germane pe 
piețele străine“.

O----------- ,-----

Pagube provocate de taifun în Taivan
TAIPE 3 (Agerpres) 
Associated Press relatează că în 

urma taifunului care s-a abătyț la 
31 iulie asupra Taivanului și-au 
găsit moartea 64 de persoane, pes
te 50.000 de oamnei au rămas fă
ră adăpost, au fost deteriorare căi 
ferate și șosele. Comunicația fe-

roviară între partea de nord și cea 
de sud a Taivanului a fost între
ruptă.

După taifun au început ploi to
rențiale, mult mai puternice decît 
acelea care au precedat și au în-, 
soțk taifunul.

★ LONDRA. — După cum 
transmite corespondentul din Lon
dra al agenției Reuter, datorită e- 
pidemiei de holeră in Pakistanul 
de vest au murit 199 de oameni. 
In Pakistanul de vest au fost în
registrate 1260 de cazuri de hole
ră.

★ LONDRA. — Agenția Reu
ter relatează că la 1 august pe 
insula Malta au declarat grevă a- 
proximativ 1300 de muncitori din 
industria petroliferă, muncitori por
tuari și din construcții care cer ma
jorarea salariilor.

★ MOSCOVA. — La 2 august 
în portul Odesa a sosit motonava 
„Arhanghelsk“ care face parte din 
flota Mării Baltice. De aici ea va 
pleca în Republica Congo unde 
transportă 100 de autocamioane, 
piese de schimb complete pentru 
acestea și un atelier de reparații, 
încărcătura este pusă la dispoziția 
Republicii Congo de guvernul so
vietic la cererea secretarului gene- 
neral al O.N.U. Spre Congo se în
dreaptă de asemenea vasul sovietic 
i.Leninogorsk“ care transportă 
10.000 de tone de alimente — da
rul Uniunii Sovietice acordat po
porului congolez.
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★ MOSCOVA. — Organele se
curității de stat din UJLS.S. au a- 
restat pe V. Slav nov, agent al 
spionajului american. El a fost re
ținut in iunie a.c.; la unul din 
punctele de frontieră pe cind în
cerca să treacă frontiera de stat în 
Iran. S-a stabilit că înainte de a 
fi trimis în Uniunea Sovietică Slăv- 
nov a urmat o pregătire specială 
de spionaj în școlile americane de 
spionaj din orașele Limburg și 
Fussen, din Republica Federală 
Germană.

★ NEW YORK. — După cum 
transmite agenția United Press In
ternațional, la 1 august armata 
S.U.A. a lansat de pe insula Wal- 
laps (statul Virginia) o rachetă de 
cercetări „Strong Ram", dar din 
cauza unei deficiențe racheta nu 
a atins nici pe departe altitudinea 
stabilită. Agenția subliniază că ce
le trei lansări precedente ale ra
chetei „Strong Ram“ „au eșuat" 
de asemenea „din cauza unor de
fecțiuni.

★ GUATEMALA CITY. — 
După cum transmite agenția Asso- 
ciated Press, în Guatemala au în
ceput arestări în masă. Potrivit re
latărilor agenției Prensa Latina, 
pînă în prezent au fost arestate 609 
de persoane.

★ SEUL. Agenția Reuter rela
tează că la 2 august autoritățile 
sud-coreene au ordonat poliției să 
deschidă focul asupra demonstran
ților care protestează împotriva a- 
legerilor frauduloase in 
rora a venit la putere 
tul „partid democrat" 
tun.

★ NEW YORK. — 
gust Fatrice Lumumba, primul mi
nistru al Republicii Congo, a pă
răsit orașul New York, plecînd pe 
calea aerului spre Londra. în ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc pe aeroport înainte de 
plecarea sa, Patrice Lumumba a 
dat citire unei scrisori pe care a 
adresat-o lui Armând Berard, pre
ședintele Consiliului de Securitate 
pe luna august. în această scrisoare 
primul ministru congolez amintite 
de cele două rezoluții ale Consiliu
lui de Securitate din 14 și 29 iu
lie prin care se cere „retragerea 
rapidă și fără condiții a trupelor 
belgiene din Congo“.

urma că- 
așa-numi- 
proameri-

La 2 au-
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I.I.P.L petroîahi
angajează tineri și tinere 
pentru școala de ospă- 

tari și bucătari.

Candida ții trebuie să 
posede certificat de ab
solvire a 7 clase ele
mentare.

Informații se primesc 
la serviciul de cadre al 
T. A. P. L. Petroșani.

ANUNȚ
Întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 $i 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mal sus 
pentru particulari se
tea executa și cu plata în 
rate lunare <*onfonn preve
derilor H.C.M. din 19»B^ j

■■■tiHma.iiHimaiHikM».

O. C. M. M.
u A ,

indicate 
vor pu-

f

Petroșani 

angajează : 
trei conducă

fori de fractoa

PROGRAM DE dADIO
5 august

PROGRAMUL I. 5,4Q Jocuri 
populare romînești, 6,10 pin cîn- 
tcccle de luptă ale proletarului,
6.45 Melodii populare romînești, 
7,15 „Șoferul vesel", program de 
muzică ușoară, 7,35 Anunțuri și 
muzică, 8,30 Muzică populară ro- 
mînească, 9,00 Muzică ușoară,
9.30 „Prietena noastră cartea“ — 
(reluare), 11,03 Cîntecul și. jocul 
popular în creația compozitorilor 
noștri, 11,30 Muzică de esțșadă, 
12,00 Limba noastră- Vorbește a- 
cad. prof. Al. Graur (reluare)» 
13,05 Muzică ușoară de.compozi
tori din R.P. Polonă, 14,00 Cîntă 
orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii, 14,30 Melodii, 
melodii, 15,26 Din repertoriul cîn- 
tăreților Mia Barbu și Ion Cristo- 
reanu, 16,15 Vorbește Moscova l
16.45 Cîntecul săptămînii : ' „Fru
moasă-! viața de miner“, 18,00 
Cîntece pentru cei mici, 19,05 Ac
tualitatea în țările socialiste, 20,30 
„Uniți luptăm" — emisiune de 
cîntece din țările socialiste, 21,45 
Cîntă violonistul Florea Cioacă,
22.30 Valsuri nemuritoare. PRO
GRAMUL II. 14,07 Viața nouă 
a patriei cîhtată de compozitorii 
noștri, 15,00. Concert de estradă, 
15,40 „Rodul holdelor bogate“, 
emisiune de cîntece, 16,15 Program 
de melodii populare romînești»
17.30 Sfatului medicului : îngriji
rea noului născut, 17,50 Cronică 
economică, 18,25 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 19,30 Teatru 
la microfon : „Așa va fi“, 21,15 
Muzică ușoară interpretată la ghi
tară, 21,45 Album artistic, 22,30 
Doine și jocuri populare romînești.

nurul : .6 Aueusi" — Policrafit


