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PARTI D \J
Lucrări de investiții bune 
pentru minerii aninoseni

în- 
în- 
la 

sec- 
sec-

sută, iar a celei valori
ce cu 14 la sută. Fac
torul care a contribuit 
la depășirea indicilor 
plan a fost creșterea 
tezelor de avansare 
deosebi la o seamă 

importante exe- 
sector cum

Apropierea glorioasei 
aniversări a 40 de ani 
de la crearea partidului, 
prilejuiește un nou și 
puternic avînt în între
cerea socialistă.

Incadrîndu-se cu 
suflețire în această 
trecere, răspunzînd 
chemarea lansată dfe 
torul IV, colectivul
torului V investiții al 
minei Aninoasa îndru
mat de organizația de 
bază, și-a luat angaja
mente mobilizatoare. 
Printre acestea sînt : 
îmbunătățirea calității 
lucrărilor miniere, depă
șirea planului cu 150 
m. 1. galerii, reducerea 
consumului 
cu 600 kg., 
lemn cu 42 
lizarea unei 
de. înaintare 
m. l./lună,

de exploziv 
a celui de 
m. c-, rea- 
yiteze medii 
de peste 40 

depășirea 
productivității muncii 
2 la sută, realizarea 
economii la . prețul 
cost de 100.000 lei și 
tele.

Pentru îndeplinirea 
cestor obiective cît 
pentru realizarea sarci
nilor de plan pe anul 
1961, conducerea secto
rului V investiții. și-a. 
alcătuit un vast pro
gram de măsuri tehnico- 
organizatorice. Datorită 
muncii însuflețite a în
tregului colectiv, măsu
rilor aplicate, minerii 
noștri și-au îndeplinit 
deja angajamentul pri
vind depășirea planului 
la lucrări

* liz£n< pe 
290 m. 1. 
plan.

La baza 
șiri considerabile a stat 
creșterea productivității 
muncii fizice cu 2,4 la

cu 
de 
de 
al-

a ■
Și

miniere, rea- 
trimesirul I 
galerii peste

acestei depă-

S-a lăsat înserarea. Bucureștiul, 
frumoasa noastră Capitală, e lumi
nată feeric. Noile cartiere care 
s-au ridicat in anii puterii popu
lare par adevărate palate de basm 
în lumina lămpilor fluorescente 

de neon. Cișmigiul îmbrăcat în 
haina-i verde de primăvară e plin 
de freamăt, r'iste, voie bună. In 
apele lacului spintecat de provele 
zecilor de bărci se reflectă o lu
mină vie, tremurătoare. In oricare 
loc al Capitalei îți îndrepți pașii, 
peste tot pulsează munca, viața, peste 
tot lămpile de neon au pătruns, răs
pândind o lumină blîndă, odihni
toare. Cu adevărat serile în Bu
curești par de basm. O scurtă că
lătorie cu mașina și prin fața o- 
chilor ți se perindă lucruri noi, 
mărețe.

cuvinte, fraze. Cît de complicată 
trebuie să fi fost instalarea acestui 
sistem de buletin de știri vizual 
care apare cu litere uriașe de 
neon! Uimitoarea știre a zborului 
primului om în Cosmos, maiorul 
sovietic Gagarin, evenimentele din 
Cuba și multe alte știri sînt redate 
operativ de către acest ingenios 
sistem de informare interesant fi 
comod. Printre bucureșteni circulă 
vorba : „Mă duc să văd buletinul 
de știri". Și nu e greșită această 
expresie.

Prin locuri cunoscute

De la o zi la alta
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cocsificabil peste plan*
In cinstea ani

versării partidu
lui, minerii de la 
Uricani obțin re
zultate bune în 
munca lor. Imbu- 
nătățindu-și con
tinuu formele de 

organizare a muncii în abata
je, ei am reușit să extragă peste 
planul primului trimestru al ai- 
cestui an 13.556 tone de căr
bune cocsificabil. La acest suc-

lucrări 
cutate de 
sînt săparea puțului au
xiliar, saparea galeriei 
direcționale Aninoasa— 
Priboi, a casei mașinii 
și rampei puțului orb 
nr. 6 de la orizontul 9, 
a transversalelor princi
pale Aninoasa și Pri
boi. Am obținut o vite
ză medie de 47 m. 1. ga
lerie pe sector. La a- 
ceastă muncă intensă, au 
adus o contribuție pre
țioasă grupele de mi
neri ale lui Pop Vasile 
care a realizat 40 m. 
galerie armată în fier, 
Pagnejel Gheorghe — 
60 m. galerie armată 
provizoriu, Bardoși Vic
tor și Damian Iosif, cite 
40 m. galerie betonată. 
S-au evidențiat maiștrii 
Avadeni Gheorghe, Bu- 
lea loan, Bulea Dumitru.

In această perioadă, 
salariul mediu al mun
citorilor a crescut la 
sectorul nostru cu 7 la 
sută, iar prețul de coș! 
a scăzut cu 9 la sută 
față de 3 la sută cît este 
planificat.

Prin ducerea la înde
plinire a măsurilor pre
conizate, îmbinate cu e- 
lanul colectivului nostru, 
sîntem convinși că sec
torul de investiții de la 
mina Aninoasa își va 
realiza și depăși toți 
indicii propuși, dovedind! 
prin aceasta dragostea și 
devotamentul său față 
de partidul nostru a că
rui glorioasă aniversare 
o cinstim prin munca 

noastră.
■ ing. V. Stănescu
• mina Aninoasa

*---•- - -

• De curînd s-a dat în funcțiune noul siloz din *
• complexul industrial Uricani. Astfel muncitorii 4
• de la O.C.M. M. și-au respectat unul din anga- J 
J jamentele luate în cinstea aniversării partidului. ♦
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Peste 640.000 lei 
bonificafii pentru calitate

- Prin contractul colec
tiv încheiat pe anul 1961, 
colectivul minei Aninoa
sa s-a angajat să dea pa
triei ' 7000 tone cărbune 
peste prevederile planu
lui, să reducă cu 0,62 lei 
prețul de cost pe tona 
de cărbune, iar produc
ția extrasă să fie de ca
litate.
de a 40-a 
P.C.R. și a zilei 
Mai, 
și-au propus să obțină o 
producție mult mai mare 
decît cea stabilită la înce
putul anului. Astfel, zi
lele trecute ei și-au majo
rat angajamentul pe 1961 
la 35.000 tone cărbune.

După primul bilanț fă-

în cinstea celei 
aniversări a 

de 1 
minerii aninoseni

cut asupra îndeplinirii 
sarcinilor economice a 
reieșit că în perioada ca
re s-a scurs de la înce
putul anului brigăzile de 
mineri au trimis pe ben
zile preparați ei ■ Petrii a 
cu 6000 tonq cărbune 
mai mult decît planul. 
De menționat că procen
tajul de cenușă a fost 
redus cu 0,6 la sută în 
comparație cu
stabilită, iar prețui 
cost a fost micșorat cu 
0,15 lei pe tonă.

în primul trimestru al 
anului curent, colectivul 
minei Aninoasa a primit 
641.337 lei bonificații 
pentru calitate.
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Cunoscătorul mai de mult al Căii 
Griviței, azi rămîne încurcat, ne
dumerit. Unde sînt vechile case 
necorespunzătoare, unde sutele de 
ceferiști și alți muncitori își 
iau zilele amare ? Unde sînt 
murile noroioase, pline de 
țoape? Toate au dispărut, 
șters de parcă nu ar fi existat 
odată. Azi, pe drept cuvînt, 
mai îndepărtat locuitor de pe 
vița se poate numi bucureștean. 
De la geamurile blocurilor nou 
construite te privesc fețele vesele 
ale copiilor de ceferiști. Blocuri 
cu mai multe etaje având o linie 
arhitectonică modernă, 
fantezie și frumusețe, îți 
privirea. Grivița azi este 
oraș de sine stătător. Zeci 
gazine în rafturile cărora 
sesc tot felul de mărfuri, 
verzi din jurul blocurilor și multe 
alte lucruri încînță ochiul. Dar 
Grivița e încă un mare șantier. 
La luminile fluorescente de neon 
munca se desfășoară într-un ritm 
tot mai viu. Macaralele turn scrîș- 
nesc, zidarii și fierarii betoniști 
cer cu tot mai multă insistență ma
terialul trebuincios. Multe blocuri 
sînt în curs de finisare, altele își 
așteaptă locatarii, iar alte sute de 
apartamente se înalță 'văzând cu o- 
chii. Aceasta este Calea Griviței 
de azi- Calea pe care schimbările 
survin de la o zi la alta.

tră- 
dru- 
bîr- 
s-au 
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cel 
Gri-

plină de 
incintă 

ca un 
de ma
se gă- 
spațiile

Buletin de știri •a» 
din neon

La întretăierea Bulevardului 6 
Martie cu Calea Victoriei se află 
o clădire mare luminată cu tubu
ri de neon. Clădirea e cunoscută 

. oricărui bucureștean — Casa Cen
trală a Armatei. In fața acestei 
clădiri, seară de seară se aduna 
sute de oameni pentru a lua cu
noștință de ultimele evenimente 
internaționale. Deasupra clădirii, 
rînd pe rînd, se aprind luminile de 
neon, formînd litere, închegîndu-se
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1447 tone dată de acest harnic 
colectiv în primele două deca>- 
de din luna aprilie a. c.

Un merit deosebit revine mi
nerilor de la sectorul II care 
pe lingă faptul că și-au reali
zat înainte de termen angaja
mentul de a da peste plan, pî- 
nă la 8 Mai, 4.000 tone de 
bune și-au depășit încă 
ziua de 18 aprilie cu 1813 
propriul angajament. Pe 
tor s-a obținut un randament 
mediu sporit cu aproape 100

căr- 
din 

tone 
sec-

4
4 
ț kg. față de cel planificat.

In această perioadă dintre 
brigăzile de mineri se eviden
țiază în mod deosebit cele con
duse de Alin Gheorghe, Gaș- 
par Dănilă, Hrițcan Vasile și 
Chiriac Costache care în în
trecere au dobîndit punctajul 
cel mai ridicat.
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SOLIDARI CU EROICUL POPOR CUBAN
Mitingul de la

Cînd soneria a anunțat, ieri 
la ora 14, sfîrșitul cursurilor, 
studenții Institutului de mine din 
Petroșani s-au îndreptat cu toții, 
împreună cu cadrele didactice și 
personalul tehnico-administrativ 
spre sala de festivități pentru a-și’ 
exprima, într-un miting, deplina 
solidaritate cu eroicul popor cu-

Către,
Organizata Națiunilor Unite

New York
Studenții, profesorii și personalul administrativ ai Instltutu- 
de mine din Petroșani înfierează agresiunea criminală pusă Ia

Institutul de mine din Petroșani
ban, înfierînd acțiunea crimina
lă a yankeilor imperialiști de a 
încerca să invadeze Cuba re
voluționară.

Nici nu se adunaseră bine toți 
studenții și în sală au izbucnit 
glasuri care cu forța, elanul și 
combativitatea 
neretului scandau : „Cuba

caracteristice
a

ti-. 
în-

lui de mine din Petroșani înfierează agresiunea criminală pusă Ia 
cale de monopolurile nord-americane — sub conducerea directă a 
Direcției Centrale de Investigații a guvernului S.U.A. — împotri
va tânărului stat cuban, condamnă cu mînie pe agresorii imperia
liști și Se solidarizează cu lupta dreaptă a poporului cuban.

Dezlănțuind agresiunea armată,* imperialismul yankeu a încăl
cat în mod flagrant Carta O.N.U. și a încercat să întoarcă po-„ 
porul independent și suveran al Cubei la neagra robie de pe tim
pul sîngerosului regim a lui Batista, să lichideze instituțiile cul
turale înființate, să oprească opera de lichidare a, analfabetismu
lui, de luminare a poporului pe care revoluția cubană a început-o.

Tineretul studios, profesorii și personalul administrativ al In
stitutului de mine din Petroșani cer Organizației Națiunilor U- 
nile să condamne cu asprime pe agresorii americani, să oprească 
acțiunile lor criminale împotriva Republicii Cuba și să asigure 
respectarea Cartei O.N.U. de către toate statele.

Studenții, cadrele didactice și personalul administrativ 
de la Institutul de mine — Petroșani

vins, Cuba va învinge**, „Tră
iască Cuba liberă și revoluțio- 
nară“, „Jos yankeii".

După ce tov. prof. univ. ing. 
Kovacs Ștefan, rectorul institu
tului, a vorbit despre lupta dreap
tă și plină de eroism, încununată 
cu succes a poporului cuban, au 
luat cuvîntul tov. prof. univ. 
Trufin Emil și Popa Valeria, 
șefă de lucrări.

In aplauzele celor prezenți la 
miting au luat cuvîntul: Li-Du- 
Sep din R. P. D. Coreeană, stu
dent în anul V al Facultății de 
electromecanică și Le-Ti-Tuat 
R. D. Vietnam, student anul 
al Facultății electromecanică.

Din mijlocul studenților 
ridicat apoi un tînăr de culoare 
întîmpinat cu vii aplauze. Este 
Guy Lamaze din Guiana fran
ceză. student în anul I al Fa
cultății de mine. El și-a încheiat 
cuvîntul spunînd în limba fran
ceză „Castro da, yankeii nu !*‘ 
care a fost reluată de studenți.

★
Studenții, cadrele didiactice și 

personalul administrativ de la 
Institutul de mine au trimis te
legrame Organizației Națiunilor 
Unite și guvernului revoluționar 
al Republicii Ciiba.

din 
IV

s-a

Dacă mergi pe Calea Victoriei, 
pe bulevardele 6 Mărite) Magberu, 
Ana Ipătescu, găsești lucruri mi, 
interesante. La cinematograful „Pa
tria"- un afiș mare, scris cu litere 
de neon roșu-albastru, care se a- 
prind și se sting meriU, îți face 
cunoscut că în curînd pe ecrane 
va rula un nou film romînesc 
„Setea" după romanul cu același 
nume de Titus Popovici., r ir mele 
de neon ale restaurantelor sau ale 
grădinilor de vară te îmbie să 
intri în local, să bei o bere rece, 
după ce ai suportat căldura din 
timpul zilei. Cu aceleași litere uria
șe de neon, în diferite culori, sînt 
informați spectatorii asupra spec
tacolelor de teatru din Bucurefti. 
Lumina albă a neonului alungă 
parcă înserarea din Parcul de cul
tură și odihnă, IV. Stalin, lumi
nează casele, străzile, luminea
ză noile blocuri, noile cartiere, 
noua față a Bucureșiiutui' înflori
tor.

în
pare o lume de basm. Cum să nu 
te mîndrești cu o asemenea Ca
pitală !

luminile de neon, Bucureștiul

C. COTOȘPAN
*=—

Realizări din contractul colectiv

îmbunătățiri aduse 
procesului de producție

Unul dintre capitolele contrac
tului colectiv de la U.R.U.M.P. 
este consacrat îmbunătățirii con
tinue a procesului de producție 
în principalele secții ale uzinei.

In secția mecanică, de pildă, 
s-a extins metoda de așchiere ra
pidă a metalului atît la strun
guri cît și la freze, s-a extins 
forjarea în matrițe închise a 
pieselor de schimb cu frecvență 
mare în producție. Colectivul 
secției construcții metalice a 
confecționat o mașină pentru în
doitul armăturilor TH. 
fecționat 10 bătătoare 
tice pentru turnătorie.

De asemenea, pentru
adausurilor de prelucrare la pie
sele turnate s-au verificat și re-, 
proiectat modelele pieselor res
pective, s-a verificat și îmbună
tățit documentația tehnică a pro
duselor curente ce intră în fa
bricație în scopul reducerii con
sumurilor specifice de materiale 
și manoperă.

s-au eon- 
pneuma-

redu cerea

Condiții tot mai bune
de muncă

In perioada care s-a scurs de 
la încheierea contractului colec
tiv. la mina Petrila s-au reali
zat multe lucruri folositoare. In 
primul rînd conduaerea minei și 
comitetul sindicatului a căutat să 
creeze muncitorilor condiții tot 
mai bune de muncă. S-a asigu
rat un aeraj rațional la fiecare 
loc de muncă, s-au verificat in
stalațiile și utilajele pentru a se 
urmări dacă corespund din punct 
de vedere al protecției muncii. 
Conducerea exploatării a asigu
rat muncitorilor echipament de 
uzură și protecție, apă carboga- 
zoasă, s-a amenajat baia.

De asemenea, conducerea mi
nei și comitetul sindicatului auJ 
sprijinit un însemnat număr de > 
muncitori să-și îmbunătățească 
condițiile de locuit, iar'zeci de 
oameni ai muncii ău fost trimiși 
la odihnă. .>
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MECANIZAREA"

Spectatorii locali vor avea 
cUrînd prilejul să vizioneze 
nouă premieră a Teatrului de stat 
din Petroșani: spectacolul cu 
piesa „Oameni care tac" de Al. 
Voitin.

Piesa „Oameni care tac" este 
una din creațiile izbutite ale dra
maturgiei noastre. Ea evocă o 
pagină glorioasă din lupta co 
muniștilor pentru libertatea și 
fericirea «poporului. In cadrul u- 
nui conflict pu
ternic. emoțio
nant autorul pre- 

de
bine 

pilde

zintă tipuri 
ilegaliști 
conturate. [ 
de sacrificiu, devotament și ge
nerozitate întruchipate de cei mai 
bwni fii ai poporului — comu
niștii.

Conflictul piesei se axează pe 
înfruntările de neîmpăcat dintre 
clasele antagoniste; sînt zugră
viți cu vigoare reprezentanții cla
sei muncitoare care în pofida 
sălbaticii terori se ridică la luptă 
împotriva exploatării, împotriva 
rînduielilor sociale nedrepte. In 
contrast cu aceste figuri lumi
noase, sînt înfățișate elementele 
exponente ale intereselor burghe- 
zo-moșierimii, zbiri fără scrupu
le : reprezentanții siguranței.

Prin această piesă se transmi
te un mesaj profund: tăria mo
rală a comuniștilor, încrederea 
lor nezdruncinată în izbînda cau
zei drepte pentru care luptă. De 
«semenea, din piesă se vede lim-

—=★=— _____

pede forța de a-tracție a ideilor 
comunismului, a comuniștilor a- 
supra celor ce muncesc, precum ( 
și hotărîrea lor de a răspîndi a- <1 
ceste idei chiar cu prețul vieții. > 
Integritatea- morală a ceferistului у 
Axinte, calmul și siguranța sa, '■ 
curajul studentei uteciste, spiri
tul ei de sacrificiu fac ca cei din 
jurul lor să înțeleagă țelul no
bil pentru care luptă comuniș
tii, sa se alăture acestei lupte.

маоиокеасммоввмвмммммое

AVANCRONICĂ Săo^^:

1

Id wills» partltMIItr - 
la [MtDis а marginea Шюеіог

In cinstea aniversării a 40 de 
ani dte la înființarea partidului, 
întreprinderea cinematografică 
regională de stat Hunedoara-De- 
va, a inițiat de curînd un con
curs pe marginea filmelor „Va
lurile Dunării", „Secretul cifru- 
lui“ și „Furtuna", producții ale 
studioului cinematografic Bucu
rești.

Pentru a 
participanților 
hotărît ca 
nematografelor 
să ruleze 
curs după următorul 
„Secretul cifrului" în 
la cinematograful 
și în ziua de 24 la cinematogra
ful „Al. Sahia"; „Furtuna" în 
ziua de 26 la cinematograful „Al. 

cine- 
Fil-
ore-

veni în sprijinul 
la

pe
concurs 

ecranele 
din 

filmele

s-a 
ci- 

Petroșani 
din con- 
program : 

ziua de 23 
,7 Noiembrie"

Sahia" și în ziua de 27 la 
matograful „7 Noiembrie", 
mele rulează numai de la 
le 18.

N 0 T A
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4800 cărți... 
fără bibliotecă

De cîteva luni salariații 
comerț și din domeniul sanitar din
Petroșani au la dispoziție pentru 
a-și petrece timpul liber un club 
propriu amenajat la fostul club 
„Constructorul". Deocamdată a- 
vînd în vedere că este- la începu
tul activității sale, cubul nu are 
încă un program bogat. Totuși la 
dub s-a reușit să se creeze deja cîte
va formații artistice care și-au făcut 
debutul pe scenă, cu prilejul fazei 
orășenești (raională) a celui de-al 
V 1-lea concurs pe țară.

S-ar părea deci că începutul ac
tivității noului club este bun. To
tuși în ceea ce prtveșie activitatea 
cu cartea sînt încă multe de făcut. 
In primul rînd este necesar ca cele 
aproape 5000 de cărți să nu mai 
stea îngrămădite la întîmplare în 
colțurile sălilor de lectură „chipu
rile' din lipsă de rafturi. Condu
cerile celor două sindicate au da
toria ca în cel mai scurt timp să 
puni la dispoziția clubului raftr- 
iunie și dulapurile necesare bi
bliotecii pentru ca și activitatea cu 
cartea să se desfășoare la nivelul 
celorlalte munci.

99
In cadrul manifestărilor cultu

rale organizate în cinstea celei de 
a 40-a aniversari a partidului, ex
poziția „Mecanizarea" 
lui plastic din Lupeni 
Imann, ocupă un loc

Ciclul cuprinde un număr d. 
8 xilogravuri, care impresionează 
atît prin bogăția de idei cit și 
prin execuție, ldeea fundamentală 
a ciclului este lupta omului pentru 
a-și crea condiții de muncă din ce 
în ce mai bune, pentru mecanizarea 

proceselor de mun
că în vederea
eliminării munci
lor fizice grele.
Un merit al crea
ției lui l. Tel 
Imann ese și acela 
feră în mod direct 
rilor.

Ciclul începe cu o xilogravură 
pe a cărui prim plan o mină vi
guroasă ridică, cu lopata, cărbuni, 
iar în planul doi se deslușesc 
contururile unui miner care lopă
tează în abataj. Această lucrare 
este deosebit de expresivă, plină 
de vigoare. Izbutește să redea e- 
fortul fizic ce trebuie depus la o 
asemenea muncă.. De altfel este 
una din cele mai izbutite lucrări 
ale ciclului. în cea de a doua lu
crare, autorul ne înfățișează un 
miner rezemat în coada lopeții, pe 
a cărui figură se poate citi parcă 
o nedumerire față de felul său de 
muncă și în același timp dorința 
de a nu mai lucra în acest chip. A- 
ceastă lucrare, izbutită de altfel, 
ni se pare, dat fiind bruschețea li
niilor mai puțin convingătoare. Ur
mătoarea xilogravură, care înfă
țișează un miner meditînd deasu
pra unei cărți, după părerea noas
tră este inelul slab al ciclului. 
Deși ideea este redată, cu putere, 
exprimarea artistică a frămîntări- 
lor omului pentru găsirea unor

a artistu- 
losif Tel- 

de seamă

soluții tehnice avansate nu este 
întrutotul realizată ; pe chipul prea 
puțin meditativ, prea puțin opti
mist nu se vădește acest lucru. 
Gea de a patra xilogravură, care 
arată omul pe calea triumfului 
în tehnică, sugerează în mod ar
tistic faptul că omul a izbutit 
să găsească soluții noi; sînt suge
rate elementele competente ale me
canizării ca energie electrică, uti
laje de mare randement. Fruct al 
strădaniilor, înprogramul clubului

La clubul din Aninoasa au 
loc zilnic activități deosebit de 
interesante și instructive, la ca
re participă un mare număr de 
mineri, tehnicieni și ingineri, 

[i Iată pe scurt cîteva din acțiu- 
> ' .....................
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c

c
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Intr-o celulă t 

sînt închiși, îm-

______ feriți: profesorul
Banu, studen

tul Mihai, textilista Maria. Nici 
urtul dintre aceștia nu este co
munist, dar fiecare dintre ei în 
contact cu comuniștii va înțele
ge lucruri noi, necunoscute pînă 
atunci. Profesorul Banu, care se 
socotea apolitic, va înțelege ne
cesitatea de a lupta alături de 
oamenii cinstiți și generoși, stu
dentul Mihai va urî și mai mult 
fascismul, iar textilista Maria va 
căpăta încredere în viitor, se- 
sizîiad forțele care luptă pentru 
fericirea celor mulți. In aceeași 
celulă, pentru a-i spiona pe co
muniști, sînt închiși și Zigu, co
merciant ambulant și Flora, cân
tăreață de moravuri ușoare. Dar 
și pe aceștia contactul cu comu
niștii îi influențează puternic, tă
ria de granit a comuniștilor îi 
fac să nu-i trădeze.

Piesa este o realizare remar
cabilă. Dincolo de ideile deose
bit de valoroase pe care le trans
mite trebuie sublimat umorul po
litie al Iui Zigu, vioiciunea dia
logului, 
acțiunii, 
adresa ~ =
înfățișarea veridică a reprezen
tanților siguranței, a neomeniei 
și corupției acestora dau piesei 
un caracter profund demsacator 
al fărădelegilor săvîrșite de re
gimul burghezo-moșieresc împo
triva celor ce muncesc.

In distribuția piesei apar ac
tori cunoscuți publicului ca Va
ier Donca (Axinte), Al. Jeles 
(profesorul Banu), Dana Panta- 
zopol (Maria), Mimi Munteanu- 
Șoma (Studenta), Lucian Teme
lie (Mihai), Dem. Columbeanu 
(Zigu). Ana Colda (Flora), 
Gheorghe Iordănescu (Inspecto
rul de siguranță), Cristian Ni- 
culescu (Spiru).

Regia artistică e semnată de 
Marcel Șoma.

V. ADRIAN

intensitatea dramatică a 
satira demascatoare la 
organelor de siguranță.

rrv-r-r-r-r-r^
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»nile care au avut loc la club 
în această săptămînă : marți 
18 aprilie, în sala clubului s-a 
ținut conferința „Crearea P.C.R. 
victorie istorică a leninismu
lui asupra 
mișcarea 
Romînia", 
loc seara 
„Viața și .
nin“, seară în care s-a deschis 
și expoziția de cărți „Opera 
lui Lenin". Pentru a cunoaște 
amploarea realizărilor de la 
mina Aninoasa, joi s-a ținut 
conferința, „Mina noastră ieri, 
azi și mîine". După conferință 
a urmat un scurt program ar 
tistic. Tot în  .
săptămîni s-a ținut și recen-) 
zia romanului 1_. ... ..
„Întreprinderea Artamanov" t 
expusă de tov. Stîncă Emanoil. » 
Ieri la club s-a ținut conferim J 
ța „Glorioasele tradiții de luptă ( 
ale partidului", iar azi este

Jt prevăzută dimineața de basme S 
■| pentru copii în care se va citi $ 
\ din cartea „Dumbrava mi- ? 
ț nunată" a lui M. Sadoveanu. >

oportunismului în 
muncitorească din 
iar miercuri a avut 
literară cu tema 
opera marelui Le-

s I

D 
■>
i

J

>15
< / )
/ 
>>> c c

. „ im ar- >>
cadrul acestei 5

lui M. Gorki ț, 
Artamanov" t

Expoziția personală 
a artistului plastic I. Telimann
•♦••••••♦•♦•♦•••♦••♦♦♦♦I
că ciclul se re
ia munca mine-

cea de a cincea 
lucrare găsim în
fățișată încercarea 
la un complex au
tomatizat, expre
sie a progresului 
tehnic în minele 
a șasea xilogravu-

Cartea tehnică a fost întotdeauna un ajutor prețios al munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor, în ridicarea calificării lor. La 
toate bibliotecile din Valea Jiului, colțul cărții tehnice este cel mai 
bogat, iată, de pildă, în clișeul de față uni ștand de cărți tehnice 
amenajat la clubul A.S.I.T. din Petroșani.

Universitatea muncitorească din Petroșani 
poate desfășura o activitate mai bună

Documentele celui de-al 111-lea 
Congres al P.M.R. subliniază 
faptul că avîntul neîntrerupt al 
dezvoltării științei și tehnicii ce
re ca oamenii muncii să fie înar
mați cu bogate și variate cunoș
tințe, să li se asigure o temei
nică pregătire politico-ideologică 
și culturală care să-i ajute în rea
lizarea mărețelor sarcini ce le 
revin în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste. Universi
tățile muncitorești sînt chemate 
să-și aducă contribuția la inten
sificarea muncii de răspîndire a 
cunoștințelor politice, tehnice, e- 
conomice și științifice in rîndu- 
rile celor ce muncesc.

Majoritatea universităților mun
citorești din localitățile Văii Jiu
lui, cum sînt de pildă cele din 
orașele Petrila și Vulcan, desfă
șoară o activitate rodnică. Pre
dările făcute în fața cursanților 
sînt strîns legate de sarcinile 
actuale.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre Universitatea mun
citorească din Petroșani unde a 
fost neglijată în mod nepermis 
mobilizarea cursanților la învă
țăm! nt.

Acest lucru face ca uni verși ta-

ita să-și desfășoare activitatea 
cu un număr redus de cursanți. 
Frecvența medie la cele 20 de 
ședințe ținute pînă acum se ri
dică abia la 13 la sută. De la 
data de 8 ianuarie și pînă în pre
zent, frecvența medie a cursan
ților de la U.R.U.M.P. este de 
numai 6 Ia sută, iar a celor de 
Ia Întreprinderea de industrie lo
cală „6 August" nu se ridică nici 
măcar la 2 la sută. Frecvența 
slabă la învățămînt se datorcște 
faptului că comitetele sindicate
lor din întreprinderile și insti
tuțiile orașului Petroșani care au 
obligația să mobilizeze cursanții 
la ședințele universității, au ne
glijat această problemă. Preșe
dinții comitetelor sindicale, res
ponsabilii cu munca culturală de 
masă, organizatorii de grupe sin
dicale, nu s-au interesat de soar
ta celor înscriși la cursuri, nu au 
ținut legătura cu conducerea u- 
niversității pentru a- urmări frec
vența lor la cursuri.

De mobilizarea cursanților la 
învățămînt se preocupă insufi
cient comitetul sindical de Ia 
I.L.L. Petroșani (președinte tov. 
Chioreanu Iacob) care de la în
ceputul anului de învățământ a

la
8

trimis oamenii o singură dată 
cursuri, respectiv în ziua de 
ianuarie. Nici comitetul sindica
tului de la șantierul 6 construc
ții (președinte tov. Seimeanu 
Constantin) nu poate fi lăudat 
în această privință. La 14 ședin
țe ale universității nu au luat 
parte nici unul dintre cei 17 
cursanți înscriși de pe acest 
șantier. Foarte slab se preocupă 
de mobilizarea cursanților și co
mitetul sindicatului de la Depoul 
C.F.R. Petroșani (președinte tov. 
Josan Adrian), comitetul sindi
catului de la Secția L 5 (preșe
dinte tov. Chelaru Alexandru), 
comitetul sindicatului de la 
I.C.O. (președinte tov, Coc loan). 
Nu poate fi trecută cu vederea 
poziția comitetului sindicatului de 
la 6.C.M.M., a comitetului sin
dicatului de la C.C.V.J. (preșe
dinte tov. Miclea Alexandru), a 
comitetului sindicatului de la 
I. F. Petroșani care nu au mo
bilizat nici un cursant la 
țămîntul popular în anul 
1960—1961.

Multe neajunsuri puteau 
dreptate din timp dacă tov. An- 
draș Carol, activist al Consiliu
lui sindical local, care răspunde

în-vă- 
școlar

fi lllr-

noastre. Cea de
ră rti-l înfățișează pe omul victo
rios, stăpîn pe tehnica nouă. Chi
pul minerului din această lucrare 
este deosebit de sugestiv. El ex
primă siguranță, optimism. Ur
mătoarea 
mite idei 
un miner 
liberat de 
vind la două mîini bătătorite, ele 
simbolizând truda grea a trecutelor 
generații. Ultima lucrare din ci
clu este o privire în viitor : liniile 
automatizate de lucru, complexele 
industriale moderne, vioiciunea cu 
care privește omul înspre viitor, 
arată încrederea nețărmurită ^-în
tregului popor în politica înțeleaptă 
a partidului de industrializare a 
țării, de ridicare continuă a nive
lului tehnic al industriei.

în legătură cu acest ciclu sub
liniem că este o lucrare valoroasă, 
izvorîtă. din realitățile bazinului 
nostru carbonifer care vine să con
firme încăodată vastul cîmp de ac
tivitate pe care-l reprezintă Va
lea Jiului pentru artiști.

Artistul din Lupeni 1. Telimann 
expune încă două lino gravuri co
lorate „Activistul de partid" și 
„La mare", ambele realizate cu 
măestrie.

xilogravură, care trans- 
prețioase, înfățișează 

al generației noastre, e- 
munca istovitoare, pri

VICTOR FULEȘ1

Cărți noi 
la „Librăria noastră" 

din Petroșani
Aproape săptămînal, la „Libră

ria noastră" din Petroșani sosesc 
cărți din cele mai diverse dome
nii de activitate. Luna aceasta 
pînă în prezent în librărie atk in- ■ 
trat cărți în valoare de ' peste 
150.000 lei.

Printre ultimele cărți sosite 
în librărie se numără titlurile: 
„Congresul al Ill-lea al U.T.M.1 
apărut în Editura 
„Evidența contabilă 
merțul de stat", „Codul penal' 
apărute în Editura științifică; 
„Prăbușirea" de Andre Stil, „A- 
bai" de M. Amezov, „Calvarul" 
de Alexei Tolstoi apărute în 
E.S.P.L.A.

• »
politică; 
în co-»4

de activitatea universități s-ar fi 
preocupat mai îndeaproape de a- 
ceastă problemă.

De asemenea și colectivul de 
conducere a universității trebuie 
să privească cu mai mult spirit 
de răspundere desfășurarea cursu
rilor. In perioada qțnintită, de e- 
xemplu, niu s-a ținut nici măcar 
un seminar asupra materialului 
predat, cursanții nu au fost în
drumați să conspecteze materia
lul bibliografic, material care de 
altfel nici nu li se indică. Con
ducerea universității nu și-a în
tocmit încă planul calendaristic 
de ținere a lecțiilor pentru a- 
cest an.

Pentru a îmbunătăți funcțio
narea universității muncitorești 
din Petroșani, Consiliul sindical 
local trebuie să analizeze activi
tatea desfășurată de conducerea 
universității și comitetele de sin
dicate în ce privește asigurarea 
frecvenței cursanților la învăță- 
mînt și ajutorarea ior în însuși
rea materialului predat. Este 
necesar ca și comitetele de sin
dicate, care au obligația să tri
mită cursanții la învățămînt, să 
analizeze felul în care s-a mun
cit pentru asigurarea mobilizării, 
să fie luate măsuri pentru în
dreptarea lucrurilor în perioada 
care a mai rămas pînă la sfîr- 
șitul anului școlar.

Z. ȘUȘTAC
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NOilC 
în centrul

angajamente de 
atenției agitației

Mrcccre — 
рынке de

* t 
» In aceste zile, care preced glorioasa aniversare de la 8 Mai i 
’ cînd întregul nostru popor Va sărbători împlinirea a 40 de *
* ani de la înființarea Partidului Comunist din Rominia, bazi- t
* nul nostru carbonifer cunoaște un puternic avînt în muncă. • 
? Minerii Văii Jiului sînt hotărîți să întîmpine această măreață ♦
* sărbătoare cu succese deosebite în întrecerea socialistă, spre ț
* a-și exprima prin muncă avîntată dragostea fierbinte și ata- T
* șamentul lor ferm față de partid, a cărui luptă plină de Jertfe :
* a deschis întregului nostru popor drum larg spre o viață li- *
’ beră și prosperă. «

Mărturie a hotărîrii minerilor Văii Jiului de a întâmpina ♦ 
? sărbătoarea de la 8 Mai cu succese deosebite, stau noile an- î 
î gajamente sporite, luate recent de colectivele exploatărilor * 
ț noastre carbonifere. Colectivele minelor noastre și-au înnoit ț 
i angajamentele de întrecere luate anterior, asumîndu-și sarcina J 
i de a spori considerabil producția de cărbune la nivelul cerin- ;
* țelor mereu crescînde ale economiei noastre naționale, de a i
* intensifica lupta pentru îmbunătățirea continuă a calității pro- «
: ducției, pentru reducerea prețului de cost. •
? Organizațiilor de partid le revine sarcina de a desfășura * 
J o largă și susținută muncă politică de masă pentru îndepli- t 
, nirea acestor angajamente. •

Instruirea agitatorilor cu privire 
la noile angajamente, o sarcină imediată

Bilanțul însuflețitor al realizări
lor obținute de minerii și tehnicie
nii Văii Jiului în sporirea produc
ției de cărbune, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității 
cărbunelui în marea întrecere socia
listă ce se desfășoară în întâmpi
narea împlinirii a 40 de ani de 
la înființarea partidului, are la 
bază faptul că organizațiile de 
partid din cadrul 
exploatărilor noas
tre miniere au 
desfășurat o lar
gă agitație po
litică de masă 
pentru populariza
rea sarcinilor pu
se de cel de-al 
Ш-lea Congres al 
P.M.R. în fața in
dustriei carboni
fere, pentru mobi
lizarea colective
lor minelor Văii 
Jiului la îndepli
nirea acestor sar-.
cini. Cele 75.000 
tone de cărbune

Noile angajamente 
de întrecere, 

luate de colectivele 
minelor Văii Jiului

• Mina Lupeni : 25.000
tone cărbune cocsificabil. 
• Colectivul minei Petrila 
și-a sporit angajamentul a- 
nual la 50.000 tone cărbune 
energetic. • La mina Anii- 
noasa angajamentul anual a 
fost sporit de la 15.000 la 
35.000 tone, la Lonea de la 
10.000 tone la 33.000 tone, 
la Uricani de la 10.000 tone 
la 30.000 tone, la Vulcan de

resurselor de creștere a produc
ției, îmbunătățirea calității cărbu
nelui și reducerea prețului de cost. 

Aceste măsuri trebuie completate 
cu o intensă muncă politică de 
masă desfășurată de organizațiile 
de partid. Agitația vizuală, gazetele 
de perete, stațiile de radioficare și 
amplificare precum și celelalte forme 
ale muncii politice de masă trebuie 

îndrumate de co
mitetele de partid 
să popularizeze 
larg noile anga
jamente luate.

Principalul ac
cent în desfășura
rea muncii politi
ce de masă tre
buie pus pe ins
truirea și activi

tatea agitatori
lor, astfel ca ei să 
desfășoare o mun
că amplă și sus
ținută pentru mo
bilizarea colecti
velor minelor la

Ziarul vorbit...
Zilele trecute, la Aninoasa a 

avut loc plenara lărgită a comi
tetului de partid al exploatării 
care a analizat realizările obți
nute de colectivul minei în cursul 
trimestrului I al anului, în în
trecerea ce se desfășoară ,în cin
stea aniversării partidului și a 
stabilit angajamentele colectivu
lui minei pentru dtepășirea pla
nului de producție pe anul 1961.

In prima emisiune locală după 
plena-ră au fost popularizate an
gajamentele luate în întrecere. 
In emisiunile următoare au fost 
invitați în fața microfonului sta
ției să vorbească despre noile 
lor angajamente și măsurile pre
conizate pentru înfăptuirea lor 
minerii Cristea Aurel, Schneider 
Francisc, șefi de brigadă, ingi
nerii Brînz.an loan și Tarcea 
Ioan, șefi de sectoare și alții. In 
scopul de a ține mereu în aten
ția minerilor noile angajamente 
in întrecere, colectivul stației a 
inițiat o nouă rubrică „Patriei 
cărbune mai mult, mai bun și 
mai ieftin" în cadrul căreia mi
neri fruntași, ingineri, tehnicieni, 
agitatori vor vorbi despre felul 
cum își duc la îndeplinire anga
jamentele sporite.

Noile angajamente și înfăp
tuirea lor vor fi popularizate 
zilnic și prin buletinul de știri 
al centrului de radioficare. De 
asemenea, brigada artistică de 
agitație va da programe în ca
drul emisiunilor locale, închinate 
întrecerii minerilor pentru înde
plinirea angajamentelor sporite 
pe care le-au luat în întîmpinarea 
celei de a 40-a aniversări a parti
dului.

LUCIA LICIU 
responsabila stației de radioficare 

Aninoasa

Agitația vizuală în pas 
cu sarcinile actuale

Comitetul de partid de la mi
na Vulcan a luat măsuri ca ală
turi de celelalte mijloace ale mun
cii politice de masă, agitația vi
zuală să devină un factor mo
bilizator, activ în atragerea co
lectivului exploatării la îndepli
nirea noilor angajamente luate 
în cinstea celei de a 40-a aniver
sări a partidului. Comitetul de 
partid s a îngrijit ca în locurile 
cele mai frecventate din cadrul 
minei să existe lozinci mobiliza
toare, grafice ale întrecerii socia
liste.

Cea mai mare parte a agitației 
vizuale este consacrată populari
zării noilor angajamente ale mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor în cinstea aniversării parti
dului și a zilei de 1 Mai.

Numeroase lozinci cheamă la 
îmbunătățirea calității și granu- 
lației cărbunelui, la creșterea 
continuă a productivității mun
cii, reducerea prețului de cost al 
producției. Numeroase lozinci în
deamnă minerii să folosească ra
țional lemnul de mină, să înde
plinească ritmic planul de pro
ducție, să-și ridice calificarea 
profesională.

Deosebit de eficace sînt și pa
nourile de onoare prin care sînt 
popularizați muncitorii fruntași 
în întrecerea socialistă în întîm
pinarea celei de-a 40-a aniversări 
a partidului.

Toate aceste exemple arată că 
comitetul de partid1 de la mina 
Vulcan a obținut o bogată expe
riență în ce privește organiza
rea unei agitații concrete și mo
bilizatoare.

îmbunătățirea continuă a agi
tației vizuale trebuie să stea me
reu în centrul atenției organelor 
și organizațiilor de partid din 
Valea Jiului. Ele trebuie să asi
gure prin agitația vizuală cu
noașterea de către toți oamenii 
muncii a noilor angajamente, să 
îmbunătățească în permanență 
conținutul agitației vizuale, să o 
facă mai vie, mai atractivă, con
tribuind în felul acesta la răs- 
pîndirea sistematică a experien
ței înaintate și a inițiativei crea
toare a oamenilor muncii, să a- 
sigure o publicitate operativă a 
rezultatelor obținute în marea 
întrecere socialistă în cinstea a- 
niversării partidului.

Ediție nouă la gazeta de perete
Deși penultima ediție a gazetei 

noastre de perete a apărut cu câ
teva zile în urmă, noi am fost 
puși în situația de a întocmi o 
nouă ediție. La mina Petrila — ca 
și la celelalte exploatări miniere 
din Valea Jiului — s-a petrecut 
un eveniment important : colecti
vul nostru și-a reînnoit angaja
mentul în întrecerea ce se 
șoară în întîmpinarea celei 
40-a aniversări a P.C.R.

Noua ediție a gazetei de 
e axată pe angajamentele sporite 
de întrecere luate de colectivul 
minei. In articolul „Colectivul 
nostru și-a reînnoit angajamentul 
de întrecere", se arată că colecti-

desfi
de a

perete

la 
decocsificabil și e- 

nergetic de bună 
calitate extrase 
peste plan de la începutul acestui 
an, constituie o puternică mărturie 
a voinței minerilor și tehnicienilor 
noștri de a munci cu toate forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor ela
borate de partid.

Realizările obținute în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui, au întărit convingerea mineri
lor că le stă în putință obținerea 
unor succese și mai mari în spo
rirea producției de cărbune. Iată 
de ce minerii Văii Jiului și-au 
sporit angajamentul luat anterior 
de a depăși planul anual cu 
110.000 tone la peste 220.000 
tone de cărbune.

Pentru îndeplinirea noului an 
gajament de întrecere s-au elabo
rat planuri de măsuri menite să 
contribuie la mobilizarea tuturor

18.000 tone la 50.000 tone 
cărbune.

înfăptuirea noilor 
angajamente. Atra
gem atenția a- 

sarcini, deoarece 
de partid, între

supra acestei 
unele comitete

de la minele Aninoasa 
nu au prevăzut în pla- 
de măsuri instruirea a- 
în legătură cu noile an- 
de întrecere. Comitetele 
sînt datoare să ia mă-

care cele 
și Petrila 
nurile lor 
gitatorilor 
gajamente 
de partid
suri ca toate organizațiile de bază 
să instruiască colectivele de agi
tatori privind modul în care tre
buie să militeze pentru îndeplini
rea noilor angajamente de întrecere 
Ia fiecare loc de muncă, să-i înar
meze cu cunoașterea temeinică a 
acestor angajamente pe mină, sec
toare șl brigăzi să-i îndrume să 
organizeze convorbiri privind 
ciul in care 
îndeplinirea 
angajamente
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vul minei Petrila și-a asumat sarci
na de mare răspundere de a da 
peste planul pe acest an 50,000 
tone de cărbune. Din acest anga
jament sporit, minerii Petrilei s-au 
hotărît să extragă pînă la măreața 
sărbătoare de la 8 Mai 22.000 
tone de cărbune.

Colectivul de redacție și-a pro
pus să asigure ca gazeta de perete 
să constituie o tribună a experien
ței [jnaintate în lupta pentru rea
lizarea celor 50 000 tone de căr
bune peste planul anual. în acest 
scop, la gazetă au și apărut două 
scrisori ale unor brigadieri .fruntași 
în care ei vorbesc despre munca 
pe care o desfășoară pentru în
deplinirea angajamentelor sporite. 
In articolul intitulat „Brigada noas
tră își îndeplinește angajamentul 
luat", minerul Enache Chiriță din 
sectorul III arată că vechiul an
gajament de a da peste plan 300 
tone de cărbune a fost îndeplinit; 
brigada și-a mărit angajamentul 
la 600 tone din care 430 au fost 
extrase pînă la 20 aprilie. „Schim
bul la fața locuim, buna întreține
re a utilajelor, ordinea la locul 
de muncă, întărirea grijii pentru 
calitate — arată brigadierul — 
ne vor da posibilitatea să ne înde
plinim cu cinste angajamentul 
rit. de întrecere".

Intr-un alt articol minerul 
chiev Gheorghe vorbește de 
menea despre modul în care
gada sa a pornit la muncă pentru 
sporirea volumului producției de 
cărbune.

Colectivul de redacție își propune 
să publice în fiecare ediție articole 
scrise despre mineri și tehni
cieni, să introducă rubrici care să 
înfățișeze experiența înaintată, rea
lizărilor obținute în întrecere, să 
scoată cu curaj la iveală lipsurile.

IRINA S1RBU 
responsabila colectivului de redac
ție al gazetei de perete „Cărbunele 

păcii" de la mina Petrila

spo-

Mi- 
ase- 
bri-

ANIMA TORUL
— Vom extrage 4.000 tone de 

cărbune cocsificabil peste plan, 
vom da cărbune de hună calitate 1 
■— iată angajamentul minerilor din 
brigada lui Spînu Petru din sec
torul III al minei Lupeni în cins
tea aniversării partidului.

Unul dintre mobilizatorii și în- 
suflețitorii brigăzii la îndeplinirea 
angajamentului luat, este comu
nistul Dănacu Constantin, și el 
miner, agitatorul brigăzii.

Dănacu Constantin lucrează de 
peste 3 ani în brigada frontaliști- 
lor condusă de Spînu Petre. Ori- 
cînd în fața brigăzii a stat vreun 
obiectiv de seamă, sau s-a ivit 
vreo greutate, cuvintele lui și, mai 
cu seamă, exemplul lui în 
au însuflețit minerii în 
spre noi succese.

In aceste zile cuvintele
ascultate cu viu interes de către 
ortaci. „Nu numai cărbune mult.

muncă, 
bătălia

lui sînt

trebuie muncit 
cu cinste a 

de întrecere.

mo- 
pentru 
noilor

I
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MUNCII BRIGĂZII
ci și de calitate" — iată tema 
discuțiilor purtate deseori de agi
tator cu minerii.

Brigada lor e fruntașă. In 
cursul lunii trecute, ortacii lui 
Spînu au extras 900 tone de căr
bune peste plan.

— Dar la marca abatajului 
ne-ат gîndit, se vede, mai puțin 
— arată agitatorul ortacilor săi 
într-o convorbire avută după ple 
nara comitetului de partid al mi
nei, care a stabilit angajamentele 
pe exploatare. Am pierdut prin 
penalizare zeci de tone de cărbune.

Agitatorul i-a îndemnat pe mi-' 
neri să facă totul pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui. Mine
rii au găsit soluții. Ei au în vede
re pușcarea selectivă a straiului în 
zonele cu intercalație; după puș- 
care, întreaga brigadă alege șistul 
de pe crațer, iar cînd crațerul mer
ge normal doi oameni n-au altă

misiune decit să aleagă șistul vizi
bil.

S-a întîmplat însă intr-o zi, ca 
linul dintre membrii brigăzii, Ber- 
cea loan, prin faptul că șistul a 
fost fărâmițat să nu-l mai aleagă, în- 
cărcîndu-l în transportor. Agitato
rul n-a rămas indiferent față de 
acest caz- El le-a arătat ortacilor 
pierderile la care poate duce ne- 
alegerea șistului. Minerii au hotă- 

. rit, drept sancțiune, ca Bercea 
loan să fie trimis la culbutor la 
alegerea șistului. Din această în
tâmplare au învățat și ceilalți mi
neri, Ca d'ovadă un asemenea caz. 
nu s-a mai repetat.

Ortacii lui Spînu Petru, îndem
nați de agitatori, obțin succese de 
seamă în întrecere. Din abatajul 
lor au fost trimise la suprafață 
de la începutul acestei luni 600 to
ne de cărbune peste plan de bună 
calitate.

I. DUBEK
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* * ——
Agitatorul Andrei Ignat, din 

sectorul I al minei Petrila vor
bește minerilor despre contri
buția brigăzilor fruntașe din 
sectorul I lai îndeplinirea nou
lui angajament.

NOTĂ:

nu 1

i
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La mina Lonea muncii politice 
șe acordă

Lonea comitetul de 
luat măsuri pentru 

politice

La mina 
partid nu a 
îmbunătățirea agitației 
de masă în vederea îndeplinirii 
noilor angajamente de întrecere. 
Organizațiile de bază din sec
toarele III, IV, V, VI neglijea
ză instruirea periodică a agita
torilor, din care cauză aceștia nu 
desfășoară o activitate politică 
susținută pentru mobilizarea mun
citorilor la îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere.

La mina Lonea există lipsuri 
serioase și în privința agitației

atenția cuvenită
vizuale. Nicăieri la gurile de mi
nă nr. 1 și 2 nu se arată care 
Sînt angajamentele în producție 
luate de colectivele sectoarelor, 
nu se vorbește nimic despre mun
ca și realizările minerilor. La 
Cimpa I și II, la Jieț sînt bri
găzi care obțin succese impor
tante în muncă. Realizările aces
tora nu sînt popularizate pentru 
ca exemplul lor să fie urmat. La 
gara mică din Lonea există un 
grafic al întrecerii pe mină, care 
nu a mai fost pus la punct din 
ziua de 3 aprilie;
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Decernarea Premiilor Lenin pe anul 1961 
in domeniul științei și tehnicii

Declarația „Comitetului de luptă 
pentru o atitudine justă îață de Cuba”

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comitetul pentru decernarea 
premiilor Lenin în domeniul ști
inței și tehnicii a conferit pre
miile pe anul 1961.

A fost distins cu Premiul Le
nin academicianul Abram Ioffe 
(1880—i960), care și-a consa
crat numeroși ani cercetării pro
prietăților semiconductorilor. Des
coperirile lui au o mare însem
nătate teoretică și practică.

Matematicianul Mihail Postni
kov a primit Premiul Lenin pen
tru ciclul de lucrări consacrate 
teoriei omotoliei reprezentărilor 
continue.

Printre laiireaji se află acade
micianul Nikolai Strahov, geo
log, care a elaborat teoria proce
sului rezidual, profesorul Ârtemi 
Ivanov, biolog, care a descoperit 
și descris un nou tip de animale 

pogonoforii, academicianul 
Veaceslav Volghin, autorul lu
crării „Dezvoltarea gîndirii so
ciale în Franța în secolul al 
XVIII-lea" și al lucrării „Pre
cursorii socialismului științific".

Un grup de doctori în științe 
medicale — Nikolai Amosov, Ni
kolai Antelava, Lev Boguș, Ivan 
Kolesnikov, Boris Linberg, Vik
tor Strucikov și Fiodor Uglov — 
an fost distinși cu Premiul Le
nin pentru elaborarea și răspîn- 
direa în practica medicală a unor 
metode, originale de tratament 
chirurgical în bolile de plămîni.

A devenit de asemenea, laureat 
al Premiului Lenin profesorul 
medic Nikolai Konovalov, pentru 
lucrarea științifică „Distrofia 
hepato-cerebrală".

S-o conferit Premiul Lenin și 
pentru o serie de lucrări remar
cabile din domeniul tehnicii.

Un grup de prospectori de pe
trol și gaze — Gheorghi Ilin, 
Mark Pustilnikov. Konstantin 
Kiiko și alții, în total șase per

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 22 (Agerpres).
In Camera Comunelor s-au 

încheiat după 4 zile dezbaterile 
pe marginea bugetului guverna
mental pe exercițiul financiar 
1961 —1962, care prevede cheltu
ieli în sumă de 6.002 milioane 
lire sterline (dintre care 1.656 
milioane lire sterline pentru chel
tuieli militare) și venituri în su
mă de 6.508 milioane lire ster 
line. 

soane — au descoperit în anii 
1956—1960 pe teritoriul ținutu
lui Krasnodarsk (Caucazul de 
nord) 11 zăcăminte bogate con- 
ținînd mari rezerve de gaze și 
gaze concentrate. Complexul a- 
cestor zăcăminte este unul din 
cele mai mari din U.R.S.S. și din 
lumea întreagă.

S-a decernat Premiul Lenin lui 
Alexandr Kuzmin, Evgheni Juke- 
vici-Stoșa, Nikolai Krîlov și al
tor cinci specialiști în domeniul 
construcției de mașini pentru 
metalurgie. Ei au creat un nou 
tip de laminor continuu de se
mifabricate, care depășește prin 
caracteristicile sale laminoarele 
existente sau în construcție în 
alte țări, inclusiv S.U.A. și 
R.F.G.

Nouă specialiști — Vladimir 
Buduov, Dmitri Kudinov, Vasili 
Sirotkin și alții — au fost dis
tinși cu Premiul Lenin pentru 
mecanizarea complexă a lucrări
lor de purificare în minele regiu
nii economice Tuia.

S-a acordat Premiul Lenin au
torilor unui nou sistem de ex
ploatare a minereurilor tari — 
Iosif Malkin, Valentina Bublis, 
Alai Djakupbaev, Dmitri Kutu
zov și alți patru specialiști.

Zece specialiști din Ural și 
Ucraina — Paul Veighel, Ale- 
.xandr Gaiduk, Timofei Glad- 
kovski, Ivan Iliuhin etc. au fost 
distinși cu Premiul Lenin pentru 
elaborarea unei noi tehnologii în 
construcțiile de beton-armat in 
dustriale ș'i civile.

Trei specialiști din Moscova 
— Gheorghi Agabalianț, Serghei 
Brusilovski și Arteni Merjanian 
— au primit Premiul Lenin pen
tru elaborarea unei noi metode 
de producere a șampaniei în flux 
continuu în condițiile unui pro
ces tehnologic automatizat 1a 
maximum.

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

In cursul dezbaterilor, repre
zentanții opoziției au subliniat 
din nou că bugetul prezentat nu 
rezolvă problemele arzătoare ale 
țării, în special problema regle
mentării situației catastrofale a 
balanței de plăți și în același 
timp acționează direct în favoa
rea vîrfurilor bogătașilor.

Pus la vot, bugetul a fost a- 
probat cu 325 de voturi contra 
205.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
TASS transmite :

„Comitetul de luptă pentru o 
atitudine justă față de Cuba", 
— organizație americană care 
numără peste 6000 de membri și 
are zeci de filiale în orașele Sta
telor Unite și ale Canadei — a 
publicat în ziarul „New York 
Times" un „apel către americani" 
în care protestează împotriva in
tervenției S.U.A. în Cuba și cere 
să fie anchetată activitatea Agen
ției centrale de investigații.

Considerăm că finantînd, înar- 
mînd și instruind pe contrarevo
luționarii cubani am încălcat nu 
numai legile noastre, ci și obli 
gatiile noastre contractuale, se 
spune în apel. S.U.A. ca membră 
a Organizației Statelor Ameri
cane și a O.N.U este obligată 
să respecte guvernele recunoscu
te ale altor tari, indiferent dacă 
ele ne sînt sau nu pe plac.

Dovezile faptului că noi acor
dăm un ajutor militar și finan
ciar agresiunii contrarevoluționa
re împotriva Cubei, se spune în 
continuarea claratiei, sînt in
contestabile. Eie sînt bine cunos
cute cititorilor acestui ziar, ele. 
sînt bine cunoscute popoarelor 
din întreaga lume. Dezmințirile 
permanente și monotone pe care 
le face dl. Stevenson la O.N.U. 
trebuie să-i dea . același sentiment 
de jenă ca și nouă. Ele ne-au 
pus în aceeași situație ridicolă 
și în timpul incidentului cu 
,,U-2“, cînd minciuna noastră a 
fost demascată în fata lumii în
tregi.

Bănuim că dezmințirile noas
tre în ce privește amestecul în 
Cuba au fost formulate după

-----O-----
Măsuri împotriva 

mișcării de eliberare 
din Angola

LONDRA 22 (Agerpres)
Știrile transmise de corespon

denții ziarelor engleze din Ango
la și Portugalia arată că colo
nialiștii portughezi intenționează 
să ia toate măsurile pentru a 
îneca în sînge mișcarea de eli
berare națională a popoarelor 
Angolei.

Corespondentul special al zia
rului „Daily Telegraph" transmi
te din Luanda că unități milita
re portugheze cu sprijinul avia
ției au început la 20 aprilie o- 
fensiva în Angola de nord. 

modelul declarațiilor noastre din 
timpul amestecului în Guatemala 
în 1954. Și atunci auzeam din 
partea d-lui Lodge o dezmințire 
după alta. In timpul campaniei 
electorale din 1960 i-am auzit 
însă pe cei doi candidați (la 
funcția de președinte al S.U.A. 
N.R.) lăudîndu-se cu amestecul 
nostru în Guatemala. Amestecul 
nostru josnic în Guatemala a 
dus la rezultate nefaste. Acum 
această tară este transformată 
într-un punct de unde sînt expe- 
diati contrarevoluționarii cubani

Subliniind că în Statele Unite 
adepții lui Castro sînt persecu
tați și aruncați în închisoare și 
că totodată în această țară este 
încurajată activitatea contrarevo
luționară împotriva Cubei, auto 
rii apelului scriu :

Sîntem convinși ca marea ma
joritate a poporului cuban își 
sprijină guvernul și o dovedeș
te în modul cel mai evident, 
luptînd și dîndu-și viața pentru 
acest guvern. In ce ne privește, 
conștiința ne cere să demascăm 
în ochii lumii întregi, amestecul 
guvernului nostru în treburile 
Cubei. Declarăm că vom face tot 
ce ne stă în putință pentru a 
apăra drepturile guvernului le
gal al Cubei.

Dacă aceasta este trădare de 
stat să fim condamnați.

Dar dacă guvernul nostru ac
ționează în mod ilegal și imoral, 
așa cum considerăm noi, să fim 
condamnați ca țară, se spune în 
încheierea apelului.

------- — =-------

„Acord44 între Hammarskjoeld 
și Kasavubu

LEOPOLDVILLE 22 (Ager
pres).

Vorbind despre conținutul a- 
cordului intervenit între secreta
rul general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, și Kasavubu, unul 
din membrii „guvernului" mario
netă de la Leopoldville, Bombo 
ко, a arătat că potrivit acestui 
acord numai Kasavubu „poate 
lua măsuri în legătură cu per
sonalul străin".

După cum s-a mai arătat, a- 
cest acord nu numai că este în 
contradicție cu hotărîrile Consi
liului de Securitate privind eva
cuarea imediată â întregului per
sonal belgian și străin din sluj-

Prima conferință 
a organizațiilor naționale 
din coloniile portugheze 
și-a încheiat lucrările

CASABLANCA 22 (Agerpres) 
TASS transmite :

In seara zilei de 20 aprilie la 
Casablanca și-a încheiat lucrările 
prima conferință a organizații
lor naționale din coloniile portu
gheze la care au luat parte re
prezentanți ai mișcării de elibe
rare națională din Angola, Mo- 
zambic, Guineea Portugheză, In
sulele Capul Verde, Fxxsan Tho
me, Principe și Goa. Participan- 
ții Ia conferință au adoptat în 
unanimitate o serie de rezoluții 
în sprijinul luptei popoarelor din 
coloniile portugheze pentru liber
tatea și independența țărilor lor. 
Subliniind că guvernul portughez 
intensifică metodele fasciste de 
reprimare a popoarelor din colo
niile care năzuiesc spre autode
terminare și independentă, con
ferința cheamă la „unitatea de 
acțiune a organizațiilor naționa
le în lupta hotărîtă pentru lichi
darea imediată a colonialismului 
portughez și pentru eliberațșh^de 
sub toate formele de asuprre".

Conferința a declarat că spri
jină principiile proclamate la 
conferința de la Bandung, hotă
rîrile adoptate de conferințele po
poarelor africane și de conferin
țele desfășurate sub semnul soli
darități* afro-asiatice, precum și 
hotărîrea conferinței de la Casa
blanca.

ba marionetelor colonialiste, dar 
face imposibilă aplicarea acestor 
hotărîri. Se consideră că dacă 
Kasavubu este cel care trebuit să 
hotărască asupra plecării colo
nialiștilor belgieni, această ple
care nu va avea loc.

Autoritățile lui Chombe conti
nuă să aplice „sancțiuni econo
mice" trupelor indiene din ca
drul O.N.U. Arogîndu-și țjrep- 
tul de a hotărî asupra componen
ței naționale a trupelor O.N.U. 
dislocate în Katanga, Chombe a 
declarat că va aplica asemenea 
sancțiuni în orice parte a Kala»- 
gei unde se vor afla trupe in
diene.

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Săptămîna internațională a 

fost dominată de evenimentele 
din Cuba. întreaga omenire a ur
mărit cu îngrijorare firească a- 
gresiunea forțelor imperialiste 
împotriva independenței Cubei, 
suveranității ei. Criza internațio
nală provocată de invazia impe
rialistă a fost dintre cele mai 
grave după război.

Agresiunea americană împotri
va Cubei nu constituie un eve
niment neașteptat. Ea a fost pre
gătită de întregul lanț de acțiuni 
al cercurilor conducătoare din 
S.U.A. urmărind zdrobirea revo
luției profund populare care a a- 
vut loc în Cuba. Presiunile e- 
conomice ale Statelor Unite au 
fost însoțite de presiuni diplo
matice și militare. Pe teritoriul 
S.U.A. au fost instruite și înar
mate bande de contrarevoluțio
nari trimise apoi împotriva Cu
bei. Politica Statelor Unite față 
de Cuba, politică cu același con
ținut atît în perioada guvernării 
republicane cît și în cea 
a actualei administrații, de
mocrate, are la bază pro
funda nemulțumire a cercuri
lor conducătoare din Statele U- 
nite provocată de marile trans
formări petrecute în viata po
porului cuban care a rupt pentru 
totdeauna cu dictatul capitalului 
nord american. Revoluția cubană 

a dat țăranilor pămînt, a națio
nalizat întreprinderile capitalului 
monopolist, a proclamat și a 
tradus în viată respectarea dem
nității umane, a consolidat inde
pendența și suveranitatea tării. 
Aceste realizări nu au nimic co
mun cu obiectivele politicii Wa
shingtonului și au provocat re
acția americană a cărui apogeu 
l-a constituit intervenția armată 
împotriva tînărului stat.

Un factor de cea mai mare în
semnătate în oprirea invaziei, în 
frînarea agresorilor tentați să 
lărgească invazia, l-a constituit 
politica țărilor socialiste de a' 
parare a revoluției cubane. Cuba 
nu mai este singură; ea nu poa
te fi strangulată nici prin blo
cade economice, nici cu alte mij
loace. De partea Cubei se află 
întreaga omenire progresistă. 
„Guvernul Uniunii Sovietice de
clară — se arată în declarația 
guvernului U.R.S.S. — că Uniu
nea Sovietică ca și celelalte țări 
iubitoare de pace nu va părăsi* 
poporul cuban în nevoie și că îi 
va acorda tot ajutorul și spriji
nul necesar în lupta sa dreaptă 
pentru libertatea și independen
ta Cubei".

Agresiunea S.U.A. împotriva 
Cubei, atacurile și pregătirea u- 
nei noi aventuri împotriva aces
tei țări creează un pericol serios 

pentru pacea lumii. In me
sajul adresat de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy 
se arată că „nu este încă 
prea tîrziu pentru a evitla 
ireparabilul. Guvernul S.U.A. 
mai are posibilitatea de a nu în
gădui ca flacăra războiului a- 
prinsă de interventioniști în Cu
ba să se transforme într-un in
cendiu a cărui înăbușire va fi' cu 
neputință. Vă cer insistent dom
nule președinte să se pună capăt 
agresiunii împotriva Republicii 
Cuba. Tehnica militară și situația 
politică mondială sînt în prezent 
de asemenea natură îneît orice 
așa^zis „război mic" poate stîrni 
o reacție în lanț în toate părțile 
globului".

Eșuarea agresiunii americane 
în Cuba, demascarea în fața în
tregii omeniri a răspunderii pe 
care o poartă S.U.A. pentru a- 
cest eveniment a provocat o. pu
ternică scădere a prestigiului 
Statelor Unite, o izolare a poli
ticii lor. „O lovitură grea pentru 
prestigiul S.U.A. și al președin
telui. Kennedy", astfel caracteri
zează influentul ziar; „Daily 
Mail", rezultatul aventurii con
trarevoluționarilor cubani. Pare 
aproape neverosimil, scrie ziarul, 
că șeful guvernului american... a 
putut comite o asemenea greșeală 
angrenîndu-se în această afacere 

murdară. Eșecul din Cuba este 
o decepție îngrozitoare pentru lu 
mea occidentală. Lumea știe că 
S.U.A. s-au afundat pîniă-n gît 
în problema Cubei, o mare pute
re nu instruiește mii de oameni 
pentru război fără a lua asupra 
sa răspunderea pentru consecin
țele războiului".

Dezbaterile din Comitetul Po
litic O.N.U. în legătură cu plîn- 
gerea Cubei împotriva Statelor 
Unite au dovedit, de asemenea, 
nepopularitatea crescîndă a poli
ticii S.U.A. Delegatul Arabiei 
Saudite în cuvîntarea sa a con
damnat cu vehemență ceea ce a 
denumit el „amestecul fățiș în 
treburile interne ale poporului 
cuban". De asemenea, delegații 
Ghanei, republicii Mali, Af
ganistanului, Cambodgiei, au 
protestat împotriva politicii a- 
gresive a S.U.A. care creează o 
sursă generală de îngrijorare. 
Votul asupra rezoluției mexicane 
a oglindit odată în plus eșecul 
grav politic al S.U.A. Practic 
nici o delegație nu s-a încume
tat să ia fățiș apărarea inter
venției americane împotriva Cu
bei. In cursul dezbaterilor s-a 
subliniat, de asemenea, că agre
siunea S.U.A. împotriva Cubei 
creează un pericol și pentru alte 
țări mici care se pot afla în a- 
ceeași situație.

Au tras oare Statele Unite 
concluziile necesare în urma e- 
șecului politicii lor în Cuba?

Din păcate nu se poate răs
punde afirmativ la această în
trebare. Statele Unite continuă 
să zăngăne armele. Continuă a- 
menințările împotriva Cubei re
voluționare. Președintele Kennedy 
a lăsat să se înțeleagă în cursul 
discursului ținut la Asociația re
dactorilor de ziare că după în- 
frîngerea bandelor rebele, S.U.A. 
pot întreprinde o intervenție di
rectă împotriva Cubei. Diverși 
senatori americani cheamă fățiș 
la o agresiune a S.U.A. împo
triva Cubei. Reprezentanții celor 
două partide își strîng mîinile 
în semn de solidaritate în lupta 
lor împotriva Cubei. întrevede
rile Kennedy-Nixon și Kennedy- 
Eisenhower sînt o dovadă a iden
tității politicii S.U.A. față de Cu
ba (și nu numai în această pro
blemă) a guvernului trecut și ac
tualei administrații. Totodată din 
diverse surse se anunță noi pre
gătiri agresive împotriva Cubei 
atît pe teritoriul Statelor Unite 
cît și pe teritoriul altor țări la- 
tino-americane.

Calea agresiunii împotriva Cu
bei este sortită eșecului, Ea nu 
corespunde intereselor S.U.A., ea 
contravine intereselor securității 
generale. Cauza Cubei este jus
tă; ea este susținută de întreaga 
omenire. Revoluția cubană nu 
poate fi învinsă.
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