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in lupta împotriva exploatării capitaliste

» De atunci au trecut 31 de ani, 
dar amintirea eroicelor lupte ale 
minerilor din Lupeni de la 6 Au
gust 1929 rămîne mereu vie, în
scris cu litere de foc în memo
ria tuturor celor care muncesc din 
patria noastră. In dimineața a- 
celei zile de august, pe meleagu
rile Lupeniului a curs sînge, 
sîngele minerilor noștri, asupra 
vieții cărora s-au abătut atunci 
nu numai mizeria cea mai nea
gră, foametea, pericolul acciden
telor, ci și gloanțele criminale 
ale zbirilor stăpînirii burghezo- 
moșierești.

Romînia burghezo-moșterească 
se zbătea în ghearele celei mai 
puternice crize economice cunos
cută pină atunci în istorie. Ca
pitaliștii romîni, în cîrdășie cu 
marile monopoluri din apus care 
ne jefuiau țara, au dezlănțuit o 
puternică ofensivă pentru ieșirea 
din criză pe seama oamenilor 
muncii. Creșterea impozitelor, a 
șomajului, micșorarea salariilor a 
înăsprit la extrem mizeria mase
lor asuprite. Pentru a înfrînge 
împotrivirea clasei muncitoare, 
care sub conducerea partidului 
comunist s-a ridicat la luptă con
tra jafului capitalist, guvernul 
națibnal-țărănesc aflat pe atunci 
la putere a dezlănțuit o cruntă 
teroare împotriva libertăților ce
tățenești, împotriva clasei mun
citoare și a partidului ei de a- 
vangardă, intensificînd în aceiași 
timp măsurile de pregătire a 
războiului antisovietic.

Asemenea celorlalți oameni ai 
muncii din întreaga țară, mine
rii Lupeniului simțeau din plin 

/vitregia robiei capitaliste. Cri
minala nepăsare a stăpînilor mi
nei față de cele mai elementare 
măsuri de protecție a muncii în 
subteran făcea ca accidentele să 
se țină lanț. Secerați de explozii 
și prăbușiri, secătuiți de grelele 
eforturi pe care erau nevoiți să 
le depună timp de 10—12 ore în 
șir pentru a smulge cărbunele 
din adincuri cu unelte primitive, 
minerij ajunseseră la capătul 
răbdărilor. In schimbul muncii 
lor grele, minerilor li se dădeau, 

. In loc de salarii, nota de reți
neri, din care aflau că plata nu 
acoperea nici măcar reținerile 
pentru fond de pensii, cotizații 
de boală, alimente, biserică etc. 
Pentru munca- lor deosebit de 
grea, minerii nu primeau nici 
atît cit. să le ajungă pentru a 
potoli foamea familiilor lor de Ia 
o lună la alta, familii care trăiau 
în cocioabe, in neagră mizerie. 
Salarii de mizerie, scumpete, 

Shpli, șomaj — iată ce le rezervau 
—Capitaliștii minerilor și celorlalți 

oameni ai muncii.
In schimb, stăpînii minelor își 

umflau la maximum profiturile. 
In 4 ani (1925—1928) S.A.R. 
Lupeni, în a cărei conducere se 
aflau alături de multimilionari 
romini, agenți ai trusturilor

ternaționalc, a realizat profituri 
mărturisite de 415 milioane' lei, 
in timp ce capitalul „cheltuieli 
generale“ care includea și sala
riile minerilor, se ridica abia la 
71 milioane lei. Anual în medie, 
se cheltuiau 18 milioane lei pen
tru cei care scoteau cărbunele cu 
prețul sîngelui și af vieții și 104 
milioane pentru cei ce jefuiau 
muncă minerilor. Nemiloasă ex
ploatare 1 „Ca la Compania In- 
diilor, acum cîteva sute de ani“ 
— spunea un ziar al vremii.

Pentru mineri viața ajunsese 
de nesuportat. Comuniștii de- 
mascau cu curaj crunta exploa
tare capitalistă și-i chemau pe 
mineri la luptă. Cei ce munceau 
în adîncuri și-au ridicat cu pu
tere glasul împotriva constringe- 
rii de a lucra fn condiții neome
nești, pentru măsuri de protecție 
a muncii, pentru revizuirea inte
grală a modului de salarizare 
spre a li se asigura minimum de 
existență. Cererile legitime ale 
minerilor s-au lovit însă de re
fuzul patronilor, in spatele căro
ra se afla sprijinul 
In fața acestui refuz 
singură cale: lupta.

Și lupta a început
5 august, cînd a fost declarată 
greva. Marea grevă a minerilor 
Lupeniului. care în dimineața zi
lei de 6 august a fost înăbușită 
în sînge de. jandarmii orînduirii 
burghezo-moșierești. Zeci de mi
neri și-au dat viața, sute au fost 
răniți de jandarmii și grănicerii 
beți, aduși în grabă de la 
din ordinul prefectului 
Rozvany.

Săvîrșind asasinatul de 
de la Lupeni, guvernul burghezo- 
moșieresc a căutat să se răfuias
că cu minerii din Lupeni, cu. e- 
îoica noastră clasă muncitoare 
care, sub conducerea partidului 
comunist, se ridica cu hotărîre la 
luptă împotriva exploatării capi
taliste, a înrobirii țării de către 
capitalul monopolist internațio
nal, împotriva pregătirii crimina
lului război antisovietic. Sălbăti
cia zbirilor stăpînirii burghezo- 
moșierești s-a dezlănțuit din plin. 
Niciodată, minerii nu vor uita 
groaznicul măcel cînd în loc de 
pîine li s-au dat gloanțe. Eve
nimentele de la 6 August 1929 
au dezvăluit necruțător adevăra
tul chip al statului burghezo- 
moșieresc, stîrnind un puternic 
val de minte și revolt^ în întrea
ga țară și peste hotare. Masele 
muncitoare și-au întărit convin
gerea că singura cale de a-și cu
ceri dreptul de a se bucura de 
roadele muncii lor, de libertate, 
singurul drum spre o viață de 
uin este cel arătat de partidul
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Viteze sporite 
de avansare

Unul din princi
palele obiective în 
întrecerea socia 
listă, asupra că
ruia colectivul 
sectorului XI de 
la mina Petrila 
Și-a îndreptat a-

tențla, este sporirea vitezelor de 
avansare la lucrările de înain
tări. Organizîndu-șj tot mai bine 
munca, o seamă de brigăzi de 
mineri din sector s-au remarcat 
și în luna trecută prin vitșzele 
de avansare sporite obținute, ca 
și prin calitatea lucrărilor efec
tuate. Așa de exemplu, brigada 
minerului Mang loan lucrînd în
tr-o galerie de legătură, armată 
în fier, a realizat o viteză medie 

l lunară de 62 m. 1.
In galeria de legătură de Ia 

orizontul 12 muncesc minerii din 
brigada condusă de Fleșcan Con
stantin. Ei au săpat în luna iulie 
peste 50 m. 1. de galerie, lucră
rile executate fiind de bună cali
tate. Susținerea galeriei este , asi
gurată cu armături de fier.

De relevat faptul că toate bri
găzile die mineri din sectorul XI 
și-au realizat și depășit sarcinile 
de plan lunare.

guvernului, 
rămînea o

în ziua de

Dévai, 
călău

masă

(Continuare in pag. 3-a)

Anul XII 
XVII Nr. 3384

Sîmbâtâ
6 august 

1960

4 pag. 20 bani
I

IN CINSTEA ZILEI MINERULUI
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In sectorul IV al miner Lonea lucrează numeroase brigăzi5 
fruntașe în lupta pentru sporirea randamentelor, pentru redu- j 
cerea prețului de cost. Brigăzile conduse de tov. Zorilă loan, ' 
Lapsanscki Adalbert, Miclea Pamfil și f 
pină Ziua minerului cu randamente sporite. Ei și-au depășit 
randamentele planificate cu cîte 1—2 tone de cărbune pe post. 
Rezultatele obținute de colectivul acestui sector sînt un rod al 
muncii politice desfășurate de membrii și candidații de partid.

IN CLIȘEU: Unul din agitatorii organizației de partid, 
tov. Burcin Gheorghe, discută cu un grup de mineri despre sar- r 
ciniile puse de cel de-al IlI-Iea Congres al P.M.R. în fața in- ’ 
dustriei carbonifere. )

---------------------------------

¡e de tov. Zorila loan, <
Bărbuț Clement intim- i

’ ................................5j s <<IJI
5I
5

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
rîn- 
mi-

Luni de-a 
dul, brigăzile 
niere care lucrau 
la săparea planu
lui înclinat de 
cercetare a stratu
lui 13 de la mina 
Lonea nu se achi

tau de sarcinile dte plan. Nici 
Mitran Aurel cu brigada sa nici 
Corpadea loan cu ai săi ortaci 
nu reușeau să realizeze mai mult 
de 75—80 la sută din lucrările 
încredințate. Dar săparea planu
lui înclinat nu suferea amînarel

Conducerea sectorului se fră- 
mînta cui să încredințeze această 
lucrare? Minerii cei mai price- 
puți conduceau cîte o brigadă în 
alte lucrări de investiții tot atît
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Gțnd în țară sau peste hotare 
are loc vreun eveniment impor- 

larg de întreaga brigadă. In fie
care zi, cînd se încarcă găurile, 
se pușcă și se aerisește locul de 
muncă, brigada, retrasă din aba
taj, discută aprins. Se comentează, 
se schimbă păreri, se fac apre
cieri.

Multe asemenea discuții au a- 
vut loc în bri- .
gada comunistului 
Cristea Nicolae 
de la Petrila în 
zilele Congresului 
partidului. Sea
ra fiecare membru 
mărea emisiunile la radio, citea 
Ziarele (în brigadă nu exista nici 
un munctior care să nu fie abonai 
la cel puțin două ziare, unul cen
tral și ziarul local) iar dimineai 
purtau discuții însuflețite.

Au discutat in acele zile despre 
g nivelul producției de oțel la sfîr

șitul șesenalului, au fost entuzias
mați de aceea prevedere a planu
lui de perspectivă că poporul ro
mín va trece nu peste multă vre
me Id construirea bazelor societăți, 
comuniste. Dar nu numai în a- 
ceasta a constat însemnătatea aces
tor discuții, ci mai mult în faptul 
că discuțiile pe marginea lucrări
lor Congresului și îndeosebi a sar
cinilor trasate de partid minerilor
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din industria carboniferă au luat g 
caracterul unor căutări migăloase, g 
a unui studiu profund asupra po- g 
sibilităților brigăzii de a muncii g 
mai spornic, mai economicos. Și g 
cu acest prilej, după ce s-a cîntă- g 
rit fiecare posibilitate, au fost g 
precizate obiectivele brigăzii: 8

— La lemn vom recupera zil~ 8 
nic cîte 12 m.c. prin refolosirea % 
lemnului de la cășițe; reducînd 8 

numărul găurilor 8 
de pușcare vom 8

—.   ... . __ economisi cîte 55 5
zilnic numai 8'
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al brigăzii ur-
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la capse. S a stabi- 8 
Ut ca brigada să 8 

realizeze o productivitate de cîte 8 
o tonă de cărbune peste plan pt 8 
fiecare post și să extragă cărbune 8 
de. calitate, „curat ca diamantul“. g

— Și încă un lucru important o 
— arătă într-o zi Cristea Nicolae 8 
ortacilor. Ca să muncești bine, să 8 
dai randament și să faci econo- 8 
mii, trebuie să ști, trebuie să-ți 8 
ridici calificarea 8

Și a fost luat fiecare membru 8 
al brigăzii la rînd : care 
lificat ? S-au găsit vreo opt. S-a g 
hotărît ca Bordeianu'Nicolae, Ha- 
da loan, Eftimie Petru,, Samson 
Gheorghe, Stănoiu Gheorghe și al
ții să urmeze școala de calificare.

1. DUBEK
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(Continuare în pag. 3-a)

de importante, Petca Nicolae 
săparea puțului principal de 
Cimpa I, Rancea Alexandru 
săparea galeriei prnîcip.ale, Coz- 
ma și Patachi la lucrări urgente.

— Dar Sichitiu ? Sichitiu... da. 
Este membru de partid și' are 
experiență în lucrări de investiții.

Sichitiu Gheorghe ■ a preluat 
lucrarea. După ce s-a sfătuit cu 
Topan Nicolae, Stroiescu Alexan
dru, Voinea Niță și alți ortaci cu 
toții au hotărît ca în cinstea Zi
lei minerului să lichideze cu ră- 
mînerea în urmă și să mai. sape 
ceva și peste plan.

Ortacii lui Sichitiu au dat cor 
lucrului. Dar au avut grijă să e- 
xecute lucrări de bună calitate.. 
La sfîrșitul lunii iulie — prima 
lună încheiată la săparea și be- 
tonarea planului înclinat — bri
gada membrului de partid Si
chitiu Gheorghe avea planul de
pășit cu 4 metri cubi. . '

Angajamentul luat în cinstea 
Zilei minerului a fost respectat. 
Acum brigada lui Sichitiu pro
mite terminarea planului încli
nat de cercetare a stratului 13 
înainte tie termenul stabilit.

la 
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Productivitate 
ridicată

in întrecerea socialistă 
stea Zilei minerului și a 
23 August, colectivele 
din Valea Jiului, depun 
susținute pentru ’ creșterea pro
ductivității muncii. In luna tre
cută, ca urmare a aplicării unor 
măsuri tehnico-organizatorice, 
s-au înregistrat realizări însem
nate în această direcție. La mina 
Petrila, de exemplu, s-a obținut 
în această perioadă o producti
vitate de 1,1 Ș5 tone pe,post, de- 
pășindu-se simțitor sarcina pla
nificată. De la începutul anului 
și pînă acum minerii petrileni au 
lucrat cu un randament mediu de 
1,122 tone pe post.

Față de realizarea obținută în 
luna ianuarie a. c. cînd produc
tivitatea muncii pe mină a fost 
de 0,843 tone pe post, în luna 
iulie colectivul minei Lupeni a 
extras pentru fiecare post pres
tat 0,942 tone de cărbune coc
sificabil.

O realizare importantă în lup
ta pentru sporirea productivității 
muncii au dobîndit-o minerii de 
la Uricani. Aplicînd în toate a- 
batajele inițiativa minerilor de la 
Aninoasa ei au reușit să obțină; 
în luna trecută o productivitate 
medie de 1,220 tone de cărbune 
pe fiecare post prestat. Rezulta
tul înregistrat situează colecti
vul minei .Uricani în fruntea în
trecerii 
vînța 
muncii.

în cin- 
zilei de 
minelor 
eforturi

pe Valea Jíuiúi.íñ pri- 
creșterii productivității

★==

Cărbune 
bună calitatede

Minerii de la majoritatea ex
ploatărilor carbonifere din Valea 
Jiului îmbunătățesc continuu ca
litatea cărbunelui extras. Dato
rită acestui fapt, ei realizează noi 
și importante economii la pre
țul de cost.

Fruntașii în lupta pentru cali
tatea producției sînt minerii de 
la Vulcan. La această mină con
ținutul de cenușă admis a fost 
redus cu 0,9 puncte, umiditatea 
cu 0,4 puncte, iar granulația a 
fost de asemenea îmbunătățită 
simțitor. Minerii de aici au pri
mit astfel o bonificație pentru ca
litate de peste 170.000 lei. '

La mirra Petrila, procentajul 
de umiditate al cărbunelui a fost 
redus cu 2,1 puncte, iar granu
lația a fost îmbunătățită cu 3,5 
puncte, pentru care exploatarea 
a primit o bonificație în valoa
re de 49.526 lei.

Brigada minerului Tucaciuc Mihai se numără printre cele frun
tașe ale sectorului I al minei Vul can. In luna iulie, ea a dat peste 
sarcinile de plan 30 tone cărbune cocsificabil, a economisit 90 kg. 
exploziv, 276 capse și 5 metri cubi material lemnos.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Pieptăn Elizarie împreună cu 
ortacii săi Pavel Jenică, Tucaciuc Marcel, Dima Constantin șl Ro- 
$oga loan înainte de intrarea în mină
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Pentru sănătatea 
celor ce muncesc 

lat fizio-terapia, iar în locul cir
cumscripției nr. 2 — un cabinet 
dentar.

Eliberîndu-se încă două came
re prin mutarea din cadrul poli
clinicii a secției sănătate, ele au 
fost folosite la amenajarea unui 
laborator pentru analize, 
rator utilat cu numeroase 
taje.

Cum în partea dinspre 
zen! a orașului s-a înălțat un nou 
cartier, pentru asigurarea asis
tenței medicale a locuitorilor de 
aici, se simțea nevoia înființării 
unei circumscripții sanitare. Cir
cumscripția a fost deja înființa
tă, fngrljlndu-se cu succes de să
nătatea oamenilor muncii ce lo
cuiesc în noul cartier.

Multe lucruri bune și frumoase 
s-au făcut și în cadrul spitalului, 
îmbrăcată în faianță, cu o sobă 
mare modernă, dulap de alimen
te. bucătăria spitalului este a- 
cum de o curățenis exemplară, 
întregul spital și-a schimbat în
fățișarea. Instalațiile sanitare au 
fost 
ulei, 
nea, 
lele 
vină

In
■ ință 

oftalmologie. Secția respectivă a 
fost înzestrată cu aparatajul ne
cesar, a fost adus un oftalmo- 
scoop și alte instrumente medi
cale. Sala de operații a 
zestrată cu o nouă masă 
rații. Acestea sînt doar 
din realizările înfăptuite 
an în instituțiile de sănătate de 
pe lingă Spitalul unificat din Pe
troșani. Ele sînt însă mult mai 
multe, iar valoarea lucrărilor este 
de cirea 450.000 lei. E o nouă 
dovadă a grijii pe care partidul 
ș-i guvernul o acordă sănătății 
celor ce muncesc.

* D. CRIȘAN

Au trecut pentru totdeauna a- 
cele vremuri cînd îmbolnăviți din 
cauza eforturilor supraomenești 
la care erau supuși, din cauza 
traiului de mizerie, în Ioc să fie 
îngrijiți să-și recapete sănăta
tea, muncitorii erau discontați, 
iăsați pradă șomajului.

1 Astăzi grija față de sănătatea 
celor ce muncesc este una din 
preocupările permanente ale par
tidului și guvernului. Spitale noi 
și moderne, sanatorii, stațiuni 
balneo-climaterlce, policlinici și 
maternități, dispensare șl case 
de nașteri la sate, au menirea de 
a apăra sănătatea celor ce mun
cesc.

în orașul Petroșani, pentru în
grijirea sănătății 
dispoziția celor 
spital de adulți, 
pli, o policlinică, 
An de an, aceste 
nătate se înfrumusețează șl 
modernizează, sînt înzestrate 
aparataje noi.

In acest an, lucrările de înfru
musețare la instituțiile de sănă
tate din Petroșani au început cu 
secția T.B.C. Pereții au fost 
cu var și vopsiți în ulei. De 
menea, a fost vopsit întregul 
bilier. Lucrarea respectivă a 
Itat 30.000 lei. La spitalul de co
pii au avut loc lucrări la insta
lațiile sanitare șl electrice, ten- 
cuirea unei părți a fațadei, vop
sirea pereților și mobilierului. In 
prezent lucrarea care a costat 
50.000 Iei, este pe terminate, exe- 
cutîndu-se turnarea mozaicului 
într-una din camere. însemnate 
lucrări 
nitate. 
Iile de 
tea de 
brăcată în faianță, iar partea su
perioară în ulei. La etaj, lucră
rile sînt terminate urmînd să se 
amenajeze parterul. In vederea 
depistării cancerului, maternita
tea a fost înzestrată cu un apa
rat colcoscop, de asemenea și cu 
o masă de operații modernă. 
Cînd toate lucrările de amenaja
re vor fî terminate, iar la geam 
vor fi puse frumoase perdeluțe 
de mătase, maternitatea din Pe
troșani va deveni mult mai ini
moasă.

Ținînd seamă de faptul că lo
cul circumscripțiilor sanitare e 
în diferite cartiere ale orașului, 
conducerea spitalului a luat mă
suri ca policlinica să fie descon
gestionată de circumscripțiile sa
nitare I și 11. în locul circum
scripției sanitare nr. I s-a insta-

sînt puse la 
ce muncesc un 
unul pentru co- 
maternitate etc. 
instituții de să- 

se 
cu

dați 
ase- 
mo- 
cos-

au avut loc și la mater- 
In s&la de operații, în să- 
nașteri și sterilizare par- 
jos a pereților a fost îm-

labo- 
apara-

Live-

reparate, pereții vopsiți în 
mobilierul vopsit de aseme- 
eovoare, carpete și multe al- 
au făcut ca spitalul să de- 
mal frumos.
cadrul spitalului a luat fi- 

o sală de operații la secția

fost în
de ope- 
o parte 
în acest

»

Expoziții în cinstea 
Zilei minerului

In cinstea Zilei minerului, clu
bul minier din Lupeni organizează 
trei expoziții înfățișind aspecte din 
viața fericită și viitorul luminos 
al minerilor patriei noastre. Una 
din expoziții va fi de artă plasti
că cuprinzind lucrări ale amatori
lor, a doua intitulată „Perspective 
luminoase“ va reprezenta 14 pa
nouri cu realizările ce se. vor în
făptui în cursul șesenalului, iar ul
tima, a treia va cuprinde portrete 
ale fruntașilor în producție.

Versuri alese
de M. EMINESCU

Volumul cuprinde cele mai re
prezentative poezii din diferite 
perioade ale creației eminesciene 
și caută să ilustreze diferite as
pecte ale acestei creații, preocu
pările multilaterale ale poetului. 
Volumul conține astfel cele mai 
vehemente poezii de critică so
cială („împărat și proletar“, 
„Scrisoarea a II-a“, „Scrisoarea 
a IlI-a", „Viața“), gingașe poe
zii de dragoste („Floare albas
tră“, „O, rămîi“, „Și dacă“, 
„Sara pe deal"), unele dintre cele 
mai frumoase poezii în stil popu
lar („Ce te legeni codrule"), 
poezii inspirate din basme popu
lare („Călin", „Făt-Frumos din 
Tei"), poezii despre rolul poetu
lui în societate („Epigonii“, 
„Criticilor mei“), precum și ca
podopera lui Eminescu „Lucea
fărul".

Mary Barton
de ELIZABETH GASKELL

O duioasă dar tragică poveste 
de dragoste, proiectată 
dalul luptei muncitorilor 
rele centru industrial 
ster. în anii de avtnt ai 
chartiste.

pe fun- 
din ma- 
Manche- 
mișcării

Pul de lună
de GEORGE DAN 
cuprinde mai mul- 
poeme și balade 
amintim : „Pui de

Volumul va 
te cicluri de 
printre care 
lună“, închinat cuceririlor știin
ței sovietice, „Toamne roșii“, în
chinat partidului și eroilor din 
războiul antihitlerist și ciclul 
„Marea eliberată“, inspirat din 
lumea Dobrogei colectivizate și 

pescarilor de pe Marea Neagră.a

Ultimul batalion
de I. LUDO

Volumul continuă ciclul „Pa
ravanul de aur“, înfățișînd peri
oada anilor 1941—1944. Folosin- 
du-se de arma satirei autorul de
mască conducătorii de atunci ai 
țării, slugi ale lui Hitler, și a- 
rată caracterul prădalnic al răz
boiului antisovietic, subliniind o- 
poziția și lupta maselor, care, 
mobilizate și conduse de P.C.R., 
reușesc să înfăptuiască insurec
ția armată de la 23 August 1944.

ȘU-LI 
chinez 
oglin-

In satul Sanlivan
de CIJAO

Romanul scriitorului 
contemporan Cijao Șu-li
dește fenooftne și fapte legate de 
viața cotidiană a satului chinez 
de astăzi, în plină transformare 
revoluționară.

CLUBUL SPORTIV JIUL POATE 
Șl TREBUIE SĂ DEVINĂ PUTERNIC

Cum au luat naștere unele superstiții
• In cursul nopții cucuveaua 

își alege locuri in preajma cărora 
găsește lumină.

Este, deci ușor de înțeles de ce 
cucuveaua alege dirt tot satul 
casa in care zace un bolnav sau 
în care este un „priveghi" adi
că unde e un mort. Explicația 
e cit se poate de simplă: pentru 
că. dintre toate casele din sat, 
aceasta e singura care rămîne lu
minată pînă noaptea tîrziu.

Așadar, superstiția după care 
cucuveaua ar aduce moartea s-a 
născut printr-o coincidență între 
necesitatea de a ține' lumina a- 
prinsă in casa in care e un bol
nav sau un mort și atracția cu
cuvelei spre lumină. Bineînțeles 
că bolnavii pe casa cărora a cin- 
tat cucuveaua dacă sint îngrijiți 
de medlc se vindecă.

* După socoteala .fbabelor", 
din 365 de zile cîte are un an,

i 299 sînt sărbători șl fiecare din- 
i tre ele este o opreliște pentru cu

tare sau cutare mutw|j.
Astfel se zice că în primele 

trei săptămîni după paști nu-1 
1 voie de lucrat. In prima săptă- 

mînă nu se cade fiindcă e rău 
de picioare, in cea de-a doua fi
indcă e rău de gliei, iar in cea 
de-a treia nu se cade fiindcă e 
rău de trăsnet și fulgere. Dar, 
ziceau „babele", se poate lucra 
totuși în săptîmînile astea dacă e 
vorba de claca boierului.

Superstiția asta s-a 
sigur, pe vremea cînd 
temeiul legiuirilor pe 
le întocmise, îi silea 
să-i facă clacă. Atunci a născo
cit și a împrăștiat cu indeminare 
și superstiția cum că în cele trei 
săptămîni după paști, adică toc
mai cînd e timpul mai prielnic 
'ucrului, e păcat

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

$ T I A T
...pentru a aduna un kilogram 

de miere, o albină trebuie să par
curgă în zbor aproape 300.000 km, 
și să culeagă mierea din 12.000.000 
de flori ?

...laptele nu este numai produ
sul animalelor mamifere ? Aproa
pe jumătate din omenire bea lap
tele produs de plante ; acesta este 
destul de hrănitor, dar nu atît de 
bun la gust ca laptele de vacă. 
Pentru a obține lapte in țările 
calde și: tropicale, se stoarce sucul 
palmierului și al cocotierului sau 
se extrage din semințele uleioase, 
la fel de bogate in albumină și 
grăsime ca laptele animalelor. In 
China, lactatele se prepară din 
soia, o plantă cultivată pe întin
deri foarte tnari în această țară

...vegetația este sensibilă la zgo
mot ? Bofaniștii indieni au consta
tat că, selecționind anumite sune
te, se poate obține grăbirea sau în
cetinirea creșterii plantelor. După 
experiențe făcute timp de șapte 
cni s-a observat că plantele cele 
tnai „muzicale“ sint tutunul și ore
zul.

...broasca înghite brana cu o vi
teză fenomenală ? Cu ajutorul unei 
fotografieri foarte rapide, s-a nu
mărat că broasca face 4.000 de 
mișcări de deglutiție intr-un minut. 
Ochiul omenesc nu este în măsură 
să le urmărească.

...Corsica este o insulă „plutitoa
re“ ?. Măsurătorile efectuate în 
ultimul timp au dovedit că ea s-a 
deplasat în cursul ultimilor 80 de 
ani cu 10—12 m. spre est. Spe
cialiștii explică acest fenomen prin

II

născut, de- 
boierul, pe 
care tot ei 

pe țărani

să muncești

tectonice din m»-efectul forțelor 
sivul insulei.

%

...datorită radiofotocardiogramei. 
una dintre ultimele descoperiri ale 
tehnicii medicale, un bolnav de 
inimă care se află la Roma sau la 
Paris poate fi ascultat de un spe
cialist din Moscova fără să faci 
vreo deplasare ?

4
. .dintr-un metru cub de Iernat' 

se poate obține o cantitate de 160 
kg. de fire sintetice, adică atît cit 
ar trebui pentru fabricarea a 1.500 
m. de stofă 
de ciorapi ?

sau a 4.000 de perechi

...tu 1814 
întrebuințat 
mașinile de 
rul german Kdnig a construit pen
tru ziarul englez „Times" o mașină 
care a fost acționată de un motor 
cu aburi. S-au putut tipări pînă la 
1000 exemplare pe oră i

motorul cu aburi este 
pentru prima oară la 
tipografie: inventata-

...stenografia a fost cunoscută 
de vechii greci, care i-au dat nu* 
mele (stenos-scurt și graf-scriere)?

...stelele sini formate din 90 la 
sută hidrogen — elementul cal mai 
răspândit în natură — 9 la sută he
liu și 1 la sulă celelalte elemente 
chimice ?

...girafa poate trăi 6 luni fățiș, 
să bea apă ? Ea poate să mănîncc 
crengile de la salcîm cu ghimpi 
cu tot. Și este un animal mut ?

Prima 
de

——it

înființarea clubului sportiv Jiul 
a fost primită cu legitimă bucurie 
de oamenii muncii din Petroșani, 
precum și de minerii din Petrila 
și alte localități din împrejurimi. 
Bucuria lor era îndreptățită. Mem
brii clubului, pe baza cotizației, a- 
veau posibilitatea să vizioneze fără 
bilet de intrare toate manifesta
țiile sportive organizate de club. 
Și la drept vorbind aveau de par
ticipat ca spectatori la multe com
petiții sportive de prima mină. 
Clubul avea secții cu echipe da 
performanță ca : cea de fotbal, vo
lei, tenis de cîmp etc. Pe lingă 
aceasta, membrii clubului se bu
curau de condiții optime de prac
ticare a sporturilor preferate pu- 
nindu-Ii-se la dispoziție bazele și 
echipamentul clubului.

Crearea clubului a avut loc in
tr-o perioadă cînd, în declin de 
formă, echipa de fotbal nu reușea 
să salte din coada clasaoientului 
categoriei A. De la etapă, la eta
pă suporterii echipei așteptau revi
rimentul care să scoată pe favori- 
ții lor din impas. Revirimentul în
să nu s-a produs. Cauza avea însă

rădăcini adinei. Ani în șir munca 
de creștere și promovare a cadre
lor tinere s-a desfășurat defectuos. 
Cu unele elemente vîrstnice care 
trăiau doar prin rutină, echipa nu 
a putut face față jocului impetuos 
bazat pe concepții moderne practi
cat de majoritatea echipelor. E a- 
devărat că nici antrenorii care s-au 
perindat nu au avut calificarea ne
cesară să imprime echipei un stil 
de joc simplu și eficace, o tactică 
adecvată și o tehnică individuală 
avansată. Cu o asemenea „moște
nire“ nu e de mirare că anul în
ființării clubului a coincis cu retro
gradarea echipei de fotbal Jiul în 
categoria B.

Văzînd echipa de fotbal retro
gradată, unii membri ai clubului 
au căutat să se sustragă de la în
datorirea elementară de a plăti 
cotizația. Alții, supărați foc au a- 
menințat cu retragerea din club, de 
parcă întreaga activitate sportivă 
a clubului s-ar rezuma la fotbal. 
Că o bună parte din membrii clu
bului sint suporteri ai echipei de 
fotbal nu încape îndoială. Dar oa
re membrii duhului din Reșița nu

Deși 
din 

și o

sînt iubitori ai fotbalului ? 
echipa lor activează într-una 
seriile categoriei B, o iubesc 
susțin cu înflăcărare. Exemplu de 
susținere a echipei de către mem
brii clubului au dovedit și hune- 
dorenii, iar drept rezultat echipa 
a promovat în categoria A. Or a 
da bir cu fugiți! cînd una din sec
țiile clubului a dat înapoi este ne- 
just. Deși cu echipa de fotbal în 
categoria B, clubul sportiv Jiul 
poate și trebuie să devină mai pu
ternic. Pentru aceasta avem create 
toate condițiile morale și materia
le. O contribuție la aceasta pot să 
aducă toți membrii clubului. Lor 
nu trebuie să le fie indiferentă 
comportarea jucătorilor pe teren, 
în viața particulară, activitatea or
ganelor de conducere. Ei au drep
tul și trebuie să ceară ca jucătorii 
indisciplinați să se prezinte în fața 
adunării generale a membrilor clu
bului unde să fie aspru criticați, 
iar dacă gravitatea abaterilor o 
cere, să fie sancționați.

Membrii clubului au de aseme
nea datoria să controleze felul în 
care tovarășii pe care i-au ales in

conducerea clubului se achită de 
sarcinile încredințate, să tragă la 
răspundere pe cei inactivi cerînd 
înlocuirea lor.

Conducerea clubului va trebui 
să acorde o mai mare atenție e- 
ducării politice și morale a sporti
vilor. în această direcție, deosebit 
de importantă este încadrarea tu
turor sportivilor în 
politic, să urmărească 
ei învață și aplică in 
învățate.

Un rol 
clubului, în 
membri îi 
indiferent de disciplina sportivă pe 
care o practică. Prin ridicarea mă
iestriei sportive, printr-o compor
tare corectă pe teren și in viața 
particulară ei au un rol important 
în atragerea de noi membri spre 
club.

Mobilizînd la muncă activă toți 
factorii de care depinde sporirea 
numărului de membri, clubul spor
tiv Jiul va deveni și mai puternic 
și nu încape îndoială că printr-o 
muncă perseverentă echipa favorită 
va activa din nou în prima cate
gorie a țării pe care a părăsit-o 
temporar. Să spunem — pentru un 
singur sezon. Bineînțeles dacă se 
vor depune toate eforturile pentru 
a susține activitatea clubului I

învăță alintul 
felul in care 
practică cele

în întărireaimportant
sporirea numărului de 

revine fiecărui sportiv

a

fabrică automată 
concentrare 

minereurilor
Specialiștii din Kazahstan ela* 

borează schema primei fabrici 
automate de înnobilare din Uniu
nea Sovietică pentru prelucrarea 
minereurilor polimetalice. La a- 
ceastă întreprindere toate corec
tivele, introduse în procesul teh
nologic datorită modificării com
poziției mineralogice a minereu
lui supus concentrării vor fi e» 
fectuate de aparate prevăzute cu 
dispozitive de calcul.

in prezent este terminată pri
ma etapă a automatizării proce
sului tehnologic —- a fost reali
zată aparatura pentru analiza 
automată rapidă a produselor 
înnobilării. In afară de aceasta, 
a fost automatizată evidența con
centratelor obținute.

Totodată se elaborează o insta. 
lație pentru alimentarea cu reac
tive în cursul desfășurării pro
cesului, care va funcționa fără 
participarea omului și va reacțio
na în mod independent la modi- 
f’cărlle cantitative intervenite în 
fluxul de minereu supus înnobi
lării.
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Brigada con

dusă de comu
nistul Sălceanu 
Petre din secto
rul V sud al 
minei Lupeai 

J se numără prin
tre colectivele 
care întîmpină 
Ziua minerului 

cu rezultate în
semnate în lup
ta pentru spori
rea producției 
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ficate cu sute 
de kg. cărbune 
pe post, această 
brigadă a înre
gistrat lunar de
pășiri de 
100 tone 
cărbune. 
CLIȘEU : 
gadierul Sălcea- 
mi Petre și 
cîțiva din orta
cii săi.

Brl-

întrecerea brigăzii 
lui Cristea

(Urmare din pag. I-a)

6 August 1929 o pagină de eroism 
In lupta împotriva exploatării capitaliste

( Urmare din pag. l-a)

comunist : doborlrea și zdrobirea 
orindulrii capitaliste.

«Jrdonînd criminala represiune 
de ța Lupeni, clasele stăpinitoa- 
re iju căutat să înfricoșeze și să 
înlf >e voința de luptă a eroi
ce) noastre clase muncitoare. Dar 
odiosul măcel a întărit și mai 
mult spiritul de luptă al prole
tariatului, hotărî re a celor ce 
muncesc de a-șl stringe tot mai 
puternic rîndurile în jurul parti
dului comunist ' — conducătorul 
neînfricat al luptei celor asu
priți pentru libertate, pentru scu
turarea jugului exploatării capi
taliste.

Nobilele năzuințe pentru care 
au căzut atîția eroi ai clasei 
muncitoare, s-au putut împlini 
numai in condițiile eliberării pa
triei de sub jugul exploatării ca
pitaliste, în condițiile regimului 
democrat-popular făurit prin lup
ta maselor muncitoare sub con
ducerea partidului. Minerii, c 
cărora, stăpinirea burghezo-mo- 
șiereKScă le oferea certificate de 
cerșetor, gloanțe și umilințe, au 
devenit astăzi oameni liberi, stă- 
pini pe soarta și pe munca lor, 
constructori demni și entuziaști 
ai societății noi, socialiste. Ur
mași demni ai celor ce și-au văr
sat sîngele în august 1929, mi
nerii Văii Jiului dau dovadă de 
un adevărat eroism în lupta pen
tru a da economiei noastre na
ționale In plină dezvoltare căr-

bune mult, bun și ieftin. Vechile 
mine de pe vremea capitaliștilor 
au fost transformate în moderne 
exploatări carbonifere, in care 
tehnica nouă ușurează, înfrumu
sețează și face mai spornică mun
ca minerilor; minele Vulcan, 
Cimpa I și II lăsate pradă dis
trugerii în perioada crizei din 
1929—1933 au fost redeschise, 
dezvoltate și modernizate.

Valea Jiului, fosta vale a plîn
gerii, a mizeriei și umilințelor, 
se transformă necontenit, pe un 
drum înfloritor. Perspectivele lu
minoase pe care cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. Ie deschid în
tregii economii naționale, progra
mul luminos elaborat de partid 
pentru făurirea unei vieți pros
pere întregului popor, entuzias
mează, dă aripi muncii mineri
lor.

Amintirea eroicelor lupte de 
la 6 August 1929 constituie pen
tru minerii patriei noastre un pu
ternic îndemn de a munci și lupta 
neobosiți, alături de întregul po
por, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, pentru apărarea cuce
ririlor noastre revoluționare, pen
tru victoria deplină a socialis
mului în patria noastră.

— Ei, acestea ne sînt sarcinile, 
acum realizarea lor depinde de 
fiecare dintre noi — interveni în 
discuție tînărul miner Brîulung 
Năstase. Eu propun să ne între- 
cern și între noi: care schimb dă 
randament mat mare, cărbune mat 
bun, care ține locul de muncă în- 
tr-o ordine așa cum scrie la carte.

De la stabilirea acestor obiecti
ve au trecut mai multe săptămîni. 
In acest răstimp în abatajul cu 
figuri unde lucrează brigada co
munistului Cristea Nicolae între 
schimb și schimb, între om și om, 
de la vagonetar la miner, se des
fășoară o întrecere vie. Graficul 
întrecerii între brigăzile sectorului 
este cercetat zilnic de fiecare mer» 
bru al brigăzii. Cînd se întîmplă 
ca vreo brigadă din raionul lor, 
a lui Michiev, Piroiu sau Păsărică, 
să atingă depășiri mai mari ca ale 
lor, se dă alarmă pe întreaga bri
gadă.

— Nea Cristea, ai aflat, cei de 
la Firoiu au dat ieri cu 200 mai 
mult decât noi. Ce facem ? In a- 
semenea cazuri se face o analiză 
riguroasă. Se ia fiecare schimb, fie
care om pină se află unde a slă
bit „bătălia“ și după ce se stabi
lește ce trebuie făcut pentru a re- 
cîștiga avansul față de brigăzile 
„rivale“- lupta se dă și mai aprig.

Nu de mult a pornit o întrece
re intre Brîulung Năstase și Papuc 
Nicolae. Ei sînt prieteni vechi, dar 
la locul de muncă prietenia se 
transformă în luptă pentru întâie
tate in întrecere.

— Măi Nicule, îi spune intr-o 
Zi Brîulung lui Papuc înainte de 
a se apuca de perforat, eu te în
trec la perforat, deși tu ești mai 
lung de 
mine.

Papuc
Acum se
bate găurile mai repede. Secașiu 
loacbim, Duca Gheargbe, șefi de 
schimb, se întrec de asemenea. 
Minerii Bordeanu Eremia, David 
Nicolae, la fel. O întrecere viet 
entuziastă a cuprins întreaga bri
gadă. Rezultatul î Luna 
brigada a ocupat locul l pe 
în lupta pentru randamente 
și realizarea de economii.

Un colectiv harnic, unit
tuziast — așa întîmpină brigada 
lui Cristea Nicolae, de la sectorul 
11 al minei Petrila, sărbătoarea mi
nerilor.

aproape încă odată át

a primit „provocarea", 
întrec în fiecare zi care

trecută 
sector 
înalte

și en-

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului britanic

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

- Guvernul sovietic a adresat 
guvernului Marii Britanii o notă 
în problema violării spațiului ae
rian ai U.R.S.S. de către avionul 
militar american „RB-47“, care 
a decolat la 1 iulie de la o bază 
situată pe teritoriul englez.

in nota $a din 19 iulie guver
nul Marii Britanii, străduindu-se 
să justifice acțiunile agresive 
ale aviației americane împotriva 
Uniunii Sovietice, a repetat ver
siunea născocită a guvernului 
S.U.A. că avionul militar ameri
can doborît în spațiul aerian al 
U.R.S.S. „nu s-a apropiat nici
odată cu mai mult de circa 30 de 
mile de teritoriul terestru sovie
tic“.

Guvernul Marii Britanii, se 
spune în nota sovietică, a adop
tat o poziție cît se poate de ciu
dată. Fără să dispună, în mod 
evident de informații proprii cu 
privire la acțiunile bombardie
rului „RB-47“, care a decolat 
de pe teritoriul britanic, a consi
derat totuși cu cale să nesoco
tească datele concrete precise re
feritoare la locul, timpul și îm
prejurările violării spațiului ae
rian al U.R.S.S. de către acest 
avion militar al S.U.A., 
după ce violase frontiera 
sovietică.

Versiunea guvernului 
nu are nimic comun cu

doborît 
de stat

S.U.A. 
realita-
---------O-

tea, se spune în notă, ea fiind ! 
născocită numai pentru a ca-i 
mufla noua acțiune agresivă în-’ 
treprinsă împotriva Untaafi 
vietice.

In notă se amintește că 
vernul S.U.A. a încercat să _
ruteze opinia publică numdfaiă 
și după distrugerea avionului 
militar de spionaj „U-2“ deasu
pra teritoriului U.R.S.S., In notă 
se constată că punîndu-și sem
nătura pe afirmațiile vădit false 
ale guvernului S.U.A., guvernul 
Marii Britanii se prezintă ca o 
parte care aprobă acțiunile agre
sive ale aviației militare ameri
cane împotriva Uniunii Sovietice.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, a mai avertizat guvernul 
Marii Britanii asupra răspunde
rii grave pe care și-o asumă lu- 
înd asupra sa rolul de afnptîce 
în acțiunile agresive ale S.U.A. 
Reafirmînd protestul hotărît ex
primat în nota sa din 11 iulie în 
legătură cu punerea la dispoziție 
a teritoriului Marii Britanii pen
tru înfăptuirea unor acțiuni a>- 
gresive împotriva Uniunii Sovie
tice de către avioane militare a- 
mericane, guvernul sovietic aș
teaptă să se pună capăt acestei 
stări de lucru. In caz contrar se 
spune în încheierea notei, el va 
avea grijă să asigure securitatea 
popoarelor Uniunii Sovietice prin 
toate mijloacele pe care le are la 
dispoziție.

gu. 
de-

Declarația premierului congolez Lumumba
RABAT (Agerpres)
In după-amiaza zilei de 4 au

gust a sosit la Rabat, venind de la 
Tunis, Patrice Lumumba, primul 
ministru al Republicii Congo care 
va face o vizită în Maroc.

înaintea plecării sale de la Tu
nis, Lumumba a ținut o conferință 
de presă. El a declarat că dacă pi
nă la 8 august, data întoarcerii 
sale la Leopoldville nu vor fi re-

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

VIATA DE PARTID

belgiene din 
la luarea unor

trase toate trupele 
țară, „se va trece 
măsuri radicale“.

Primul ministru 
rut evacuarea bazelor militare bel
giene de la Kitona și Kamina.

In cadrul conferinței de presă 
Lumumba a declarat că poporul 
congolez urmărește cu . simpatie 
lupta poporului nigerian și că gu
vernul congolez este pentru inde
pendența Algeriei.

O nouă hidrocentrală 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 5 (Agerpres).
După cum anunță Agenția centrată telegrafică coreeană, 

în munții Rancm, în partea de nord a R.P.D. Coreene se con
struiește o nouă hidrocentrală de mare capacitate. Această hi
drocentrală va fi cea de a doua mare construcție energetică, 
ale cărei proiecte au fost elaborate în întregime de specialiștii 
coreeni. Ea va avea o capacitate instalată de 246.000 kW.

întărirea rîndurilor organizației de bază — 
preocupare de seamă a fiecărui comunist

confirmați ca agitatori. Tineri can
didați de partid cum sînt Ivașcu 
Constantin, Iordan Ioan, Ecobescu 
Gheorghe, Peșcan Dumitru și alții, 
se achită cu cinste de sarcinile pri
mite din partea biroului și luptă în 
permanență să se pregătească cît 
mai temeinic pentru a deveni mem
bri de partid.

Întărirea rîndurilor organizației 
de bază, repartizarea de sarcini 
concrete membrilor și candidați- 
lor de partid, antrenarea lor la 
întreaga muncă a organizației de 
bază au contribuit efectiv la buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Astfel, în acest an planul 
producției globale a fost depășit 
lună de luni cu procente ce varia
ză între 3,6—8,2 la sută, realizîn-. 
du-se totodată 260.000 lei econo-' 
mii la prețul de cost în primul se
mestru al anului curent. In luna 
mlie planul de producție a fost rea
lizat în proporție de 104,4 la sută« 
iar la brichete planul lunar a fost 
depășit cu 11,4 la sută.

Biroul organizației de bază de 
la preparația Petrila, folosind ex
periența acumulată în domeniul 
muncii de primire în partid, este 
hotărît să-și îmbunătățească simți
tor munca, să înfăptuiască cu suc
ces prevederile celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. în privința creș
terii și întăririi rîndurilor partidu
lui.

In activitatea biroului organiza
ției de bază de la preparația Pe
trila un loc important îl ocupă în
tărirea continuă a organizației de 
bază prin primirea în rîndul can- 
didaților și a membrilor de partid 
a celor mai înaintați muncitori 
care s-au evidențiat în activitatea 
politică, și obștească și care sînt 
dornici și merită înalta cinste de 
a face parte din detașamentul de 
avangardă al clasei muncitoare.

Biroul s-a orientat ca în rînduri
le organizației de bază să fie pri
miți în primul rînd muncitori ca
lificați, cu un stagiu îndelungat în 
producție, care sînt mereu în frun
tea luptei pentru îndeplinirea pla
nului dc producție. Biroul a repar
tizat pe cei mai buni membri de 
partid să se ocupe în permanență 
de cei care solicită primirea în 
partid să-i ajute să-și îmbogățeas
că cunoștințele politice, lămurin- 
du-i astipra politicii partidului, 
asupra principalelor evenimente in
terne și internaționale.

Comuniști ca Marcu Dumitru, 
Cclda Teocfdr, Hogh Iosif și alții 
se preocupă îndeaproape de creș
terea și educarea muncitorilor ca
re doresc să intre în partid. Ei le 
fac cunoscut cerințele statutare pe

în producție, se pot vedea fotogra
fiile tinerilor candidați de partid 
Dan Vaier, Matei Vaier și alții ca
re au contribuit efectiv la îmbună
tățirea procesului de producție. 
Tînărul candidat de partid Ștolea 
Pavel a devenit și el inovator și 
fruntaș în producție. El a inovat un 
sistem de semnalizare la benzile 
de la spălătorie asigurînd prin a- 
ceasta o funcționare normală a ins
talațiilor. Asemenea exemple de 
muncitori fruntași în producție de- 
veniți membri sau candidați de 
partid sînt și tovarășii Rădici Ni- 
colae. Felea Alexandru, Miu Cons
tantin, Bökő Emerik, Jurca Nico- 
lae, Popescu Ștefan și alții care 
în activitatea lor au dovedit prin 
fapte că merită încrederea acorda
tă de adunarea generală atunci 
cînd au fost primiți în rîndurile 
membrilor și candidaților de par
tid.

In perioada stagiului de candi
datură iiroul s-a îngrijit ca fiecart 
candidat să aibe repartizate sarcini 
concrete. Recent, biroul organiza
ției de bază a ținut o ședință cu 
candidații de partid unde s-au dis
cutat pe larg sarcinile ce revin fie
căruia. Candidații sînt antrenați 
în diferite munci patriotice, sînt

care trebuie să le îndeplinească 
un membru de partid, discută cu 
ei probleme strins legate de îm
bunătățirea procesului de produc
ție din sectorul respectiv.

Prin grija biroului (secretar tov. 
Szedlacek Eugen) s-au ținut nume
roase conferințe, între care : „Ca
litatea de membru de partid“. 
„Trecutul de luptă al P.C.R.“, „Ro
lul partidului în construirea socia
lismului în țara noastră“, unde au 
participat numeroși tovarăși din 
activul fără partid, utemiști și 
fruntași în producție.

Ca urmare a muncii politice și 
organizatorice desfășurate de către 
comuniștii de la preparația Petri
la, rîndurile organizației de bază 
au crescut simțitor.

Dacă în urmă cu cîțiva ani or
ganizația de partid număra circa 
80 de membri de partid, în pre
zent ea numără peste 200 de mem
bri și candidați de partid. Numai 
de la alegerea biroului organizației 
de bază din toamna anului trecut 
și pină acum au fost primiți 55 de 
noi membri și candidați de partid 
Cei primiți sînt muncitori de frun
te. inovatori, raționalizatori

Așa de exemplu, pe panoul ino
vatorilor. sau pe cel al fruntașilor

' - 5
de agitației..

In cinstea Zilei | 
minerului comite- >j 
tul U.T.M. și co- 
misia de femei de | 
la exploatarea U- <J 
ricani îndrumați 
de comitetul de ) 
partid s-au preo- 
nfzz 7/7 minii n hri- V 

<[ 

j
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O nouă brigadă 
artistică <

cupat de a înființa la mină o bri
gadă artistică de agitație. Majori
tatea membrilor din brigadă au 
fost recrutați din rîndul mineri
lor tineri și a muncitorilor de la 
suprafață. Prima repetiție care s-a 
desfășurat sub conducerea artis
tici a tovarășului Damian Mișu, 
responsabil cultural în comitetul 
sindical a fost reușită. Numeroși 
artiști amatori au dovedit reale 
talente. Pentru Ziua minerului bri
gada pregătește un bogat program 
artistic în al cărui repertoriu in- / 
tră scenete, dansuri populare ro- ’f 
minești și maghiare, diferite cin- «, 
tece și poezii.
______________________.____ - Z. su ȘT AC
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Lucrările sesiunii Adunării de Stat

a R. P.
BUDAPESTA 5 ((Agerpres). 
In ședința dlin dimineața zilei 

de 4 august a sesiunii ordinare 
a Adunării de Stat a R. P. Un
gare a* luat cuvîntul Ferencz 
Munnich, președintele guvernului 
revoluționar muncîtoresc-țărănesc 
al R. P. Ungare.

Vorbind despre succesele rea
lizate în domeniul dezvoltării e- 
conomiei naționale a țării, Mun
nich a comunicat că în primul 
semestru al anului 1960 indus
tria de staf a produs cu apro
ximativ 15 la sută mai mult dlecît 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. La sfîrșitul semes
trului, trei pătrimi din suprafața 
agricolă a țării aparținea secto
rului socialist.

AceSle date, a subliniat rapor- 
toral, dovedesc marile succese 
politice ale poporului ungar, do
vedesc că s-a făcut un nou pas 
important înainte pe calea con
struirii socialismului.

Ferencz Munnich a exprimat 
'recunoștința față de Uniunea 
Sovietică și față de celelalte țări 
frățești pentru ajutorul pe care 
l-au acordat și îl acorda Unga- 

'rlei în vederea avîntului agricul
turii, în înzestrarea cu mașini 
moderne.

Vorbind în continuare despre 
problemele situației internaționa
le, Ferencz Munnich a subliniat 
ci propunerile cu privire la de
zarmarea generală șl totală, pre
zentate de guvernul Uniunii So
vietice, aU produs o impresie

Ungare
deosebit de puternică asupra o- 
piniei publice mondiale.

Vizitele tovarășului Hrușciov, 
expunerea directă și clară pentru 
toți făcută de către N. S. Hruș
ciov a politicii externe de pace 
a Uniunii Sovietice, a spus ra
portorul, au făcut să crească for
ța maselor care luptă pentru 
pace și au influențat pozitiv a.- 
supra situației internaționale. Gu
vernul S.U.A. s-a dovedit din nou 
dușman fățiș al cauzei păcii. 
Declarațiile sunătoare ale lui Ei
senhower și prietenii lui despre 
pace au drept scop înșelarea po
poarelor, a declarat Ferencz 
Miinnîch. -

Ungaria se află în rîndurile la
gărului socialist și împreună cu 
el duce o politică de pace. A- 
cest lucru este cerut de intere
sele poporu-lui ungar. Chezășia 
păcii și securității națiunii unga
re, după cum am avut toți posi
bilitatea să ne convingem în ul
timul deceniu și jumătate, este 
alianța trainică și colaborarea 
strînsă cu Uniunea Sovietică, cu 
toate țările lagărului socialist.

Arătînd că militarist!! vesf- 
germani înveninează atmosfera 
internațională F. Munnich, a de
clarat : Trebuie să subliniez că 
guvernul ungar consideră drept 
sarcină deosebit de importantă 
lichidarea rămășițelor celui' de-al 
doilea război mondial. încheierea 
tratatului de pace cu cele două 
state germane și soluționarea pro
blemei Berlinului occidental.

lilialia poliliiă din Republica Oomiaiiană csie confuză

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

100 autocamioane sovietice 
pentru Congo

CIUDAD TRUJILLO 5 (Ager- 
pres).

Referindu-se la ultimele eveni
mente care au avut loc în Repu
blica Dominicană, corespondenții 
agențiilor occidentale de presă 
relevă că situația politică din a- 
ceastă țară este neclară. La 3 
august, după demisia dictatoru
lui Hector Trujillo din funcția 
de președinte al țării, noul pre
ședinte Enrique Balaguer, a de
mis pe alți doi membri ai fami
liei Trujillo, Jose Gracia Tru
jillo și Luis Ruiz Trujillo din 
funcțiile de ministru de Război 
și respectiv ministru al Presei. 
In după-amiaza zilei de 4 august 
Ia Ciudad Trujillo s-a anunțat 
o nouă schimbare. Rafael Tru
jillo care conducea treburile ță
rii din „umbră“, a fost numit 
reprezentantul Republicii Domini- 
cane pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite.

In legătură cu aceste schim
bări, agenția France Presse sub
liniază că „după 30 de ani de 
domnie absolută, generalul Ra
fael Trujillo, dictatorul ocult a! 
Republicii Dominicane „se exilea
ză" la New York si abandonea
ză controlul țării sale. In felul 
acesta — arată agenția — „omul 
de fier“ al Republicii Dominica
ne, care a fost refugiul tuturor 
dictatorilor sud-americani alun
gați din țările lor, își va părăsi 
la rîndul lui țara"

Intr-o telegramă transmisă din 
Washington de corespondentul a- 
genției France Presse se subli
niază că observatorii din capi
tala S.U.A. consideră că „numi
rea dictatorului dominican Ra-

fael Trujillo ca „ambasador, șef 
al delegației Republicii Domini
cane la O.N.U.“ este o perdea 
de fum menită să sporească con- 
îuzia, deja creată, prin demisia 
fratelui său din funcția de pre
ședinte al republicii, -.în ajunul 
reuniunii miniștrilor Afacerilor 
Externe ai O.S.A. Observatorii 
din Washington — relevă agen
ția — nu ascund posibilitatea 
ca schimbările, dintre care unele 
au avut un caracter senzațional, 
să fi fost făcute în mod volun
tar înaintea conferinței O.S.A. 
de la San Jose de la care Tru
jillo nu are pimic bun de aștep
tat“. „Pe de altă parte — arată 
agenția — în cercurile compe
tente din Washington nu se as
cunde posibilitatea ca adversarii 
politici ai Iui Trujillo să se poa
tă organiza pentru a împiedica 
o reîntoarcere eventuală a „o- 
mului de fier“, prin instituirea 
unui guvern cu adevărat demo
cratic.

Orice s-ar întîmpla — tans- 
mite France Presse în încheiere 
— cercurile latino-americane ră- 
mîn vigilente în ce privește e- 
voluția situației din Republica 
Dominicană“.

• PUBLICITATE
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ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI 

L U P E N I 
angajează prin concurs :

— Șef serviciu contabilita
te, cu studii medii și 7 ani 
vechime îh funcții economi
ce. Salariul: 1600—1850 lei.

— Maiștri sondori și mai
ștri mecanici, cu diploma* de 
maistru. Salariul: 900—1350 
lei.

— Contabili principali, cu 
studii medii și 2 ani vechi
me. Salariul: 825—950 lei.

— Economist principal fi
nanciar, cu 3 ani vechime șî 
studii economice superioare. 
Salariul: 1150—1350 lei.

— Tehnician principal me
canic, cu studii medii tehni
ce în specialitate și 3 ani 

vechime. Salariul : 900—1175 
lei.

— șef birou aprovizionare, 
cu 3—5 ani vechime și stu
dii economice superioare sau 
studii medii. Salariul 1350— 
1500 lei.

— Achizitor principal a- 
provizionare. Salariul: 725
Iei.

— Paznici cu acte legale 
aprobate. Salariul: 500— 600 
Iei.

ANUNȚ

Luptele din Algeria
CAIRO 5 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicită

ții comunicatul înaltului coman
dament al armatei de eliberare 
națională a Algeriei cu privire

♦♦
întreprinderea de utilaj și t♦♦ 

con- îI c : ♦♦

< 1
* transport Livezeni angalft >ză 
0 6 conducători auto necesari
* pentru șantierele de
* strucții din Valea Jiului.
* Salarizarea Tn acord, iar . 
p cazarea asigurată.

ODESA 5 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 5 august a plecat spre por
tul congolez Matadi motonava 
sovietică „Arhangelsk“ pe bor
dul căreia se află 100 de auto
camioane sovietice marca „Gaz 
63“, o garnitură de piese de

schimb pentru aceste autocami
oane, un atelier de reparații auto.

Pe bordul motonavei a plecat 
spre Republica Congo și un grup 
de instructori sovietici care vor 
acorda ajutor tehnic la folosirea 
acestor mașini.

Se mișcă și ßuanda Upundi...
BRUXELLES 5 (Agerpres).
Agenția France Presse citînd 

agenția belgiană de știri Belga, 
transmite că în Ruanda Urundi, 
teritoriu sub mandatul Belgiei, 
situat în apropierea Congo-ului, 
situația politică a devenit din 
nou încordată. Potrivit agenției,

—O-----  --------

Un articol din ziarul „Gente"

Izbucnirea unei revoluții 

în Iran este iminenta

activitatea partidelor politice ca
re se pronunță pentru indepen
dență crește din zi în zi. Con
ducătorii politici reproșează gu
vernului local, aflat sub influen
ța autorităților belgiene, lipsa sa 
de hotărîre politică, cerînd orga
nizarea în cel mai scurt timp a 
alegerilor comunale.

După cum transmite agenția, 
populația europeană din Ruanda 
Urundi se pregătește iu pmeod 
să părăsească ocmI ;
Baza dt ta Dar B «rtv

Revanșarzii vest-germani 
nu se astîmpără

PARIS 5 (Agerpres).
Revanșarzii vest-germani iși 

ridică tot mai mult capul. La o 
săptămînă după întîlnirea dintre 
generalul De Gaulle și cancela
rul Adenauer, guvernul de la 
Bonn a început să difuzeze la 
Paris o broșură editată sub con
ducerea criminalului de război 
hitlerist Oberländer, în care sînt 
emise pretenții la restabilirea 
frontierelor celui de-al treilea 
Reich, sub forma în care au e- 
xisfat în timpul lui Hitler.

Ziarul „THumanite" subliniază 
că această broșură a fost editată 
de ministerul vest-german pen
tru problemele persoanelor stră
mutate, în timp ce acesta era 
condus de Oberländer. De xăs-

la luptele care au avut loc în 
Algeria în perioada 27—29 iu
lie.

Trupele algeriene, se spune în 
comunicat, au efectuat opera
țiuni de ofensivă împotriva a 17 
poziții franceze și au luat parte 
la alte 17 lupte îndîrijte cu tru
pele dușmane. Trupele algeriene 
de partizani au efectuat 26 de 
atacuri prin surprindere în lo
curile în care erau concentrate 
trupe franceze și detașamente 
ale poliției franceze.

In urma luptelor pierderile 
francezilor se cifrează la 169 de 
morți și 193 de răniți. A fost a- 
nincat în aer un eșalon al duș
manului. au fost distrase 36 de

PR06RAM DE RADIO
7 august

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 8,20 Concert de dimi
neață, 9,30 Teatru la microfdn 
pentru copii, 11,10 Răsună cîn- 
tecul și jocul pe meleagurile pa
triei, 12,15 Muzică din operetele 
lui Kalman, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,30 Din creațiile de 
muzică ușoară romînească în pri
mii ani ai puterii populare, 14,50 
„Frumoasă-i viața de miner“ — 
emisiune de cîntece și versuri, 
16.15 Concert de estradiă’.’X18,00 
Concert de muzică ușoară, 1’9,35 
..Album de romanțe“, 20,00 Tea
tru la microfon : „Nunta lui Fî- 
garo“. Adaptare radiofonică du
pă comedia lui Bea^Buuckais. 
2130 Muzici moeCcS.

' TEHERAN 5 (Agerpres).
'' După cum transmite agenția i 
France Presse, corespondentul I 
special al săptămînalului „Genfe" j 
din Milano scrie că primejdia iz
bucnirii unei revoluții în Iran 
este atît de mare incit șahul este 
gata să plece in orice moment 
spre Elveția. Corespondentul a- 
rată că la aerodromul secret di» 
Iran se află in permanență gata 
de zbor o escadrilă de avioane 
încărcate cu averea personală a 
șahului. Adversarii infiuenți ai 
șahului țin in secret planurile 
lor dar revoluția poate izbucni 
în orice clipă. Corespondentul 
scrie că șahul a fost nevoit să 
ia măsuri de precauție temîndu- 
se să nu aibă soarta regelui Fei- 
sal al Irakului care a fost ucis 
tn timpul revoluției din iunie 
1958.

Corespondentul săptăminalului 
arată că șahul a transferat in 
băncile elvețiene aproximativ 
10.000.000 dolari.

intre aceste

• ISTANBUL. — La 3
a fost dată I» exploatase o feriri 
de beton ia Mptcjad-
tnile Istacbaîsdas ca ajutorul II**™- 
nii Sovietice. La «^astrairca ei au 
luat parce și apedabști sovietici.

• CAIRO. — Ynssef Ea Sibay, 
secretar general al Secretariatsdui 
permanent al Consilndm da solida
ritate al țărilor Anei fi Africii a 
adresat celei de a 6-a Conferințe 
internaționale pentru mtargioerea 
armei atomice fi cu hidrogen fi 
pentru dezarmare o teiegrumd prin 
care dedări ci popoarele asiatice 
sprijini această conferință.

• KUALLA LUMPUR. — Po
trivit relatărilor din Kuaila Lam
pas, la 1 august numeroși deținuți 
politici din Federația Malaieză au 
declarat greva foamei. Anteriori 
deținuții politici dsntr-un lagăr de 
concentrare din Baiu Gajan, au 
trimis o scrisoare lui Abdul Ragan 
Bin Hussein, vicepreședinte al gu
vernului fi ministru de Război, in 
care au cerut eliberarea lor necon
diționată.

• COLOMBO. — lntr-un co
municat dat publicității de Depar
tamentul de Informații ceylonez te

• LONDRA. — Conducerea 
„Mișcării pentru dezarmarea nu
cleară“ a comunicat că la 3 sep
tembrie va organiza un marș de 
ia Edinburg la Londra io semn 
de protest împotriva cursei înarmă
rilor și a bazelor americane pentru 
rachete de pe pămintul Angliei. 
„Vrem, se spune in comunicat, să 
atragem întreaga Anglie la o mare 
demonstrație activă pentru pace“.

• BERLIN. — După cum anun
ță agenția A.D.N., recent a fost 
terminată în noul port din Ros- 
tock, R.D. Germană, construirea 
sectorului de descărcare a petrolu
lui din tancurile petroliere. Acest

-sector are numeroase instalații mo
derne de pompe ți conducte care 
asigură descărcarea directă a va
selor petroliere în vagoane cister
nă.

romînești de operă. 17,10 Muzică 
ușoară. 18.00 Emisiune literară, 
19.00 Muzică ușoară de Radu S?r- 
ban și Emanuel Iouesca. 19.30 
Radio-montaj : Itinerarîi vechi și 
noi: Valea Jiului. 20.05 Ziua mă
linei R.P P 20.25 Cîntece mari
nărești, 21.00 Muzici de d*ns.

CINEMATOGRAFE
7 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Război și pace (seria I-aj; 
AL. SAH1A: Cîntec de leagăn; 
MUNCITORESC : Unchiul meu 
îacînto; PETP1LA: Lumină în 
întuneric; LIVEZENI : Voluntarii; 
ANINOASA: Pentru viața Iui 
Kașpar; CRIVIDIA : O întîmp’a- 
re extraordinară (seria ll-a>; 
LUPENI : Reîntoarcerea; URI- 
CANI; Abuz de încredere, ires
ponsabilii cinematografelor Lo 
nea și Bărbăteni n-au 
gramarea filmelor pe lesa as> 
Rust).
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