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GYARMATY ANDREI, miner 
șef de brigadă la pregătiri. 
Lucrările executate de briga
da sa au întotdeauna califi

cativul „foarte bun“,.

Minerii Aoiaaasei ji-ae ШІ aagaianeatele
Colectivul minei Aninoasa și-a sporit angajamentul anual la 

35.000 tone de cărbune peste plan, din care 8.500 tone pînă la 8 
mai. La 26 aprilie din abatajele minei au pornit pe funicular 
spre preparație primele 147 tone de cărbune date peste angajamen
tul luat în cinstea aniversării partidului. Toate sectoarele minei și-au 
depășit cu mult -sarcinile de plan.. Minerii sectorului IV au o de
pășire de plan la zi de 2170 tone de cărbune. Ei și-au întrecut cu 
442 tone de cărbune angajamentul de a da peste plan în aprilie 
1500 tone cărbune. Cele mai bune rezultate pe mină le-au obți
nut brigăzile conduse de Gal Mihai, Kibedi Francisc, Hegedus 
Dănilă, Schneider Francisc, Ungureanu Vasile.

Odată cu îndeplinirea înainte de termen a angajamentului de 
întrecere minerii aninoseni raportează că prin extinderea armării 
moderne în abataje și galerii au redus consumul de lemn cu 1 
m. с.ПООО de tone fată de 0,900 m. c./lOOO tone cărbune cît a fost 
obiectivul de întrecere.

Cărbunele extras de la Aninoasa a fost de bună calitate. La 
analizele de laborator procentul de cenușă este cu 1,9 la sută mai1 
mic decît norma admisă. Pentru calitatea corespunzătoare a căr
bunelui livrat, mina beneficiază pînă acum de bonificații în va
loare de aproximativ 1.000.000 lei.

O-----

C. DANILA 
corespondent

Cuvlirtarea tovarășului 
Ion Bheorghe Maurer la sosirea 

In orașul Bytom
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TOACĂ ȘTEFAN, miner șef 
de brigadă la abataj came
ră. Miner cu experienja el 
obține, cu brigada sa în fie
care lună cel pufin 300 tone 

de cărbune de calitate 
peste plan.
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La muncă patriotică
In 

Mai, 
I.L.L. , .
tre alte angajamente, și acela de 
a presta 300 ore muncă volun
tară. încă de pe acum angaja
mentul a fost îndeplinit și de
pășit.

Echipele de zidari conduse de 
membrii de partid Radar Ștefan, 
Pop Carol, Albu Nicolae au pres
tat peste 400 de ore de muncă 
patriotică la amenajarea clădirii 
muzeului orășenesc Petroșani. In 
aceste ore voluntare ei au executat 
peste 50 m.p. tencuieli, demolări, 
8 m. c. zidărie din care 3 m. c. 
zidărie cu boltă, au înlocuit 14 
uși și geamuri. Alături de mem
brii de partid au contribuit la 
aceste munci patriotice și ute- 
miștii Popa Ioan, Magda Ioan, 
precum și tovarășii Radar Venc- 
zel, Barabaș Carol, Jitea loan, 
Cziko Carol, Imling Oscar, Po
gan у i Gheorghe.

O altă echipă de zidari s-a 
angajat ca în cinstea zilei de 1 
Mai să facă prin muncă volun
tară toate reparațiile necesare se
diului sectorului 3. Iar o echipă 
de electricieni vâ pune instalația 
electrică a sectorului la punct.

Potrivit unui nou angajament 
pînă în ziua de l Mai numărul 
orelor efectuate va crește cu încă 
200.

cinstea zilelor de 1 și 8 
muncitorii sectorului 3 
Petroșani și-au luat prin-

Schimburi de onoare
La toatp locațiile de foraj din 

Valea Jiului ziua de muncă din 
26 aprilie a început sub semnul 
muncii avîntate. Sondorii hotă- 
rîseră ca în schimburi de onoare 
să obțină cele mai bune rezul
tate în săparea sondelor, cu re
cuperare maximă. Toate sectoa
rele întreprinderii de explorări 
și-au depășit planul zilnic de fo
raj îrțcît pe întreprindere s-au 
forat peste planul zilnic 217 m. 
sondă.

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut sondorii de la șantierul 
Livezeni. Echipele sondelor de pe 
acest șantier au forat la un loc

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

Parcuri și 
în jurul

Anul acesta odată cu 
venirea primăverii, loca
tarii din cartierul centra) 
din orașul Vulcan s-au an
gajat să transforme fiecare 
porțiune de teren din ju
rul blocurilor în frumoase 
parcuri cu ronduri. de 
flori și zone verzi. înar
mați cu lopeți și tîrnăcoa- 
pe, locatarii au început să 
afineze pămîritul, să-l cu
rețe de piatră și să-l a-

pe șantierele de foraj
peste plan 117 m. sondă. S-au 
remarcat prin munca depusă în 
schimburile de onoare brigada 
sondei 5474 condusă de brigadie
rul Dinulescu Florea, care a fo
rat 26 m. sondă, brigada sondei 
5558 condusă de Tache Gheorghe. 
Rezultatele bune obținute de sec
tor în schimburile de onoare au 
fost posibile prin faptul că lo
cațiile au avut asigurate condiții' 
tehnice- bune. Maiștrii Jerca* A- 
drian și Patroșel Gheorghe au 
acordat fiecărei sonde asistență 
tehnică necesară.

Prin succesele obținute în ziua 
de 26 aprilie, sondorii din Valea 

Jiului și-au în
deplinit pianul 
pe luna aprilie 
și forează son
de în contul lu
nii mai.

SAMI MICHEL
corespondent

zone verzi 
blocurilor

menajeze în ronduri sime
trice străjuite de glii și 
gărdulețe. Muncind cu în
suflețire, locatarii cartie
rului central al noilor blo
curi din Vulcan, au pres
tat peste 3.000 de ore la 
înfrumusețarea cartierului, 
timp în care au amenajat 
18 părculețe și zone verzi.

M. CAROL 
corespondent Vulcan

O

A SOS/T POȘTAȘUL !

MATYAS Ml HAI
corespondent

ori pe zj, 
pornește cu 
pe străzile 

Itinerariul

De două 
Corbu Vasile 
geanta plină 
Petroșaniului. 
lui e același de ani de zi
le : o bună paste a stră
zii Gh. Gheorghiu-Dej, 
piața Victoriei, străzile 
Vasile Conta, Radu Ale
gru, Ana ' lpătescu: '
Endre, cartierul Dărănești, 
și multe altele. E totdea
una grăbit, pentru că-i aș
teptat. Prin munca lui de' 
factor poștal, o muncă 
aparent modestă, dar im
portantă, vine zilnic î» 
contact cu sute și sute 
de cetățeni, cu preocupă
rile lor, cu năzuințele lor. 
Iar tovarășul Corbu Vasi
le caută să-și ducă munca 
în mod exemplar, așa cum 
se cere unui membru de 
partid.

—A sosit poștașul — 
auzi exclamîndu-se. dese
ori. Odată al el oamenii 
primesc vești. de la cei 
dragi, trăiesc bucurii. Des- 
chizîndu-le de. atîtea or. 
poarta, factorul poștal 
Corbu cunoaște preocupa-

rile lor, trăiește împreună 
cu ei multe bucurii. De
seori muncitoarei Dlujins- 
ki Iuliana care locuiește 
în cartierul C.F.R., îi adu
ce vești de la fiul său a- 
flat la o școală 
nală. Mecanicul 
motivă Dragu 
are un băiat la 
d‘n Timișoara, iar fata la 
o școală de comerț din 
Craiova. Sute de. âțt ce
tățeni așteaptă scrisori de 
la copiii lor aflați în 
școli și factorului poștal 
îi vine greu să-și amin
tească de anii copilăriei 
sale, cînd fiilor d» munci
tori și țărani-le era sortit 
întunericul analfabetismu
lui.

Pe străzile pe care le 
deservește locuiesc mulți 
mineri pensionari, cărora 
partidul, statul nostru de
mocrat-popular le-a asigu
rat o bătrînețe liniștită, 
fără griji. Pensionarului 
minier ' Mehart Andrei 
care locuiește în piața 
Victoriei, poștașul Corb и 
îi aduce în fiecare lună

profesio- 
de loco- 
Nicolae 

o școală

Dragi tovarăși,
Timpul desigur scurt, dar atît 

de plăcut petrecut în mijlocul eroi
cei muncitorimi din întreprinderile 
marelui centru industrial al voie
vodatului Katowice — muncitori
me care ne-a primit și ne-a încon
jurat cu atîta dragoste și căldură-- 
este și va rămîne adînc întipărit 
în mintea și inimile noastre. Sîn- 
tem fericiți că avem prilejul să 
vă transmitem salutul frățesc și 
de luptă al muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor din R.P. Romî- 
nă și să vă asigurăm de sentimen
tele^ de prietenie și dragoste to
vărășească pe care vi le purtăm.

Ne sînt bine. cunoscute tradi
țiile revoluționare glorioase ale 
proletariatului silezian, lupta 
înfricată pe care au dus-o în tre
cut minerii și metalurgiștii din 
Bytom, Gliwice, Katowicis, Zabrze 
și din alte centre industriale ale 
acestei regiuni împotriva exploa
tării și asupririi. Puternicele miș
cări revoluționare din 1895, marea 
grevă din 1924, condusă de „Co
mitetul celor 21“ și alte bătălii 
de clasă ale muncitorilor din Sile- 
zia, au înscris pagini nepieritoare 
în istoria proletariatului polonez.

Cunoaștem de asemenea, înaltul 
spirit patriotic, eroismul și hărni
cia ce caracterizează astăzi mun
citorimea din întreprinderile re
giunii Katowice. Știm că ea se 
află în primele rînduri ale luptei 
pentru construirea socialismului, 
pentru înflorirea și măreția Polo
niei.

Voievodatul Katowice, cu puter
nicele sale uzine siderurgice, me
talurgicei chimice, cu minele și 
centralele sale electrice, care dau 
trei sferturi din minereul de fier, 
o treime din producția de oțel, 90 
la sută din cea de huilă, 95 la 
sută din producția de zinc și a- 
proape 40 la sută din producția 
de. energie electrică- a țării — 
oferă' o imagine impresionantă a 
forțelor economiei socialiste polo
neze .

Dezvoltarea economică înregis
trată în anii democrației socialiste, 
aici, ca și în alte regiuni ale fru
moasei dv. patrii, ilustrează în 
mod grăitor justețea politicii leni
niste de industrializare bazată pe 
creșterea cu precădere a industriei 
grele, politică aplicată consecvent 
de către P.M.U.P. și guvernul R.P. 
Polone, oglindește marele avînt 
pe care puterea populară Ta dat 
forțelor de producție ale țării.

Nivelul înalt al industriei grele 
situează R.P. Polonă în rîndul ță
rilor avansate din punct de ve-

ne-

dere industrial. Felicităm cu căl
dură pe bravii mineri polonezi, da
torită muncii cărora Polonia a 
ocupat anul trecut primul loc în 
Europa și al doilea loc în lume 
în domeniul exportului de huilă.

Pe temelia trainică a succeselor 
dobîndite, se înalță neîncetat edi
ficiul socialismului; se dezvoltă in
tens diferitele ramuri ale econo
miei naționale, crește continuu ni
velul de trai al poporului. Arun- 
cînd o privire oricît de sumară a- 
supra orașului Bytom, cu între
prinderile sale, cu noile fale cartie
re de locuit, cu unitățile sociale 
și așezămintele sale culturale, am 
putut vedea încă o dată cit de 
mare este grija pe care o mani
festă partidul și guvernul țării dv. 
pentru condițiile de viață ale ce
lor ce muncesc, ce roade bogate 
aduce socialismul omenilor muncii. 
Toate acestea nu pot decît să spo
rească și mai mult încrederea po- 
porului în justețea drumului pe 
care merge,, hotărîrea sa de a-și 
închina toate forțele cauzei so
cialismului.

De patru zile de cînd ne aflăm 
în frumoasa dv. patrie, simțim cu 
putere, la fiecare pas, pulsul in
tens al muncii harnice și avîntate 
a poporului polon care traduce în 
viață cu succes prevederile pla
nului cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Constatarea prin
cipală pe care o facem străbă- 
tînd unele din regiunile țării dv.s 
vizitînd diferite localități și în
treprinderi și întîlnindu-ne cu oa
menii muncii, este că Polonia îna
intează cu pași fermi pe calea pro
gresului și bunăstării, că poporul 
urmează cu încredere Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez; călăuza 
sa sigură opera de făurire a 
vieții noi, socialiste.

Linia progresului continuu și 
multilateral iste, tovarăși, o tră
sătură caracteristică comună tutu-

(Continuare în pag. 4-a)

1200 lei drept pensie. A- 
ceeași pensie i-о aduce și 
fostului miner lndrei 
Marcu de pe strada Ana 
lpătescu și multor altora. 
Cînd le luminează pensia, 
mulți dintre ei povestesc 
despre viața grea a bătrî- 
nilor pe vremea cînd mi
nele erdu stăpînite de ca
pitaliști. Munceau o viață 
întreagă pentru capitaliști, 
își secătuiau puterile în- 
frurttînd primejdii, ■ ca la 
bătrînețe, drept recompen
să, să li se dea... certifi
cate de cerșetor.

în geanta poștașului, a- 
lături de scrisori, abia își 
fac loc ziarele, revistele. 
Tovarășul • Corbu are în 
fiecare lună peste 700 a- 
bonați. In luna aprilie, de 
exemplu, el împarte 481 
ziare și 252 reviste, între 
care majoritatea „Scînteia'- 
și „Steagul roșu'. E un 
număr ridicat de abona- j 
mente, ceea ce constituie І 
un exemplu de felul cum ț

I. B. | 

—--------- ----- - — «,
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Schimb de experiență 
pentru îmbunătățirea 
predării matematicii 

' La Cluj a avut loc recent un 
; valoros schimb de experiență 
; între catedra de matematici a 

Institutului de mine din Petro- 
1 șani și catedra dfe matematici 
; a Institutului politehnic din 
1 Cluj.
I Cu acest prilej s-a analizat 
1 activitatea științifică a celor 

două catedre în lumina condi
țiilor create de partid și gu
vern, preocuparea lor pentru 
legarea strînsă a întregii acti
vități de sarcinile desăvîrșirii 
construcției socialiste. S-a fă
cut, de asemenea, un schimb 
de experiență în privința celor 
mai bune metode de predare a 
matematicii în institutele de 
învățămînt tehnic superior.

La schimbul de experiență a 
participat întregul colectiv al 
catedrei de matematici a Insti
tutului de mine. Din partea in
stitutului din Petroșani tov. 
prof. dr. E. Dobrescu a pre
zentat un referat despre acti
vitatea științifică a catedrei, 
tov. conf. univ. I. Sălăgean 
referatul „Activitatea științifică 
a catedrei strîns legată de prac
tică". tov. lector univ. W. 
Recs un referat despre proble
ma elasticității plane. Referate 
au fost prezentate și din par
tea catedrei de matematici a in
stitutului din Cluj.

Din lucrările schimbului de 
experiență s-a desprins necesi
tatea orientării mai puternice 
a activității științifice spre 
practica producției și a econo
miei socialiste, subliniindu-se 
necesitatea aplicării cu perse
verență a principiului leninist 
al cunoașterii ca metodă 
dagogică în introducerea 
țiunilor matematice.

Catedra de matematică 
Petroșani intenționează să 
tindiă schimbul <’ l 
și CU” alte institute politehnice 
din țară/pentru a contribui la 
îmbunătățirea continuă a cali
tății predării și a activității 
științifice.
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minerului
El a Iar-

deăt pre- 
p’anul! In 
membrii bri- 
sale și-au

angajamentul 
producă zflnic

în mod suplimen
tar cîte o tonă de 
cărbune fiecare, în
1958 cîte o tonă și 
jumătate, iar în
1959 cel puțin cîte 
două tone și jumă
tate. Angajamente
le au fost îndepli
nite. Aici s a ma
nifestat 
lilentul 
ric al
Mamai,
git frontul lucriri- 
rilor, a împărțit oa
menii într-un fel 
nou.

Minerul a înde
plinit astfel o im ■ 
portantă sarcină de 
stat. Exemplul lui 
a fost urmat și în 
alte mine.

Intr-o zi mineru' 
Mamai a spus -

— Acolo în a- 
pămîntu- 
tai stra- 
că'buns, 

fața mea 
pere-

Mi-aduc aminte de o convorbi
re pe care am avut-o cu un stu
dent în filozofie din Anglia. Veni
se: la Moscova ca turist. Aici, unele 
lucruri i-ati plăcut, altele nu, dar 
era îmbucurător faptul că acest om 
medita la cele văzute și căuta să 
le înțeleagă. Vorbind cu el despre 
artă, am remarcat cît de rar abor
dau pictorii din trecut tema mun
cii. Oaspetele nu a obiectat, dar a 
denumit munca „o obligație neplă
cută de a făuri lucrurile necesare".

—■ Firește, nu mă refer la mun
ca intelectuală, creatoare — a pre
cizat el. — Cred că atunci cînd 
vor exista posibilități intr-adevăr 
egale, fiecare om va căuta să de
vină pictor, artist de cinema, spor
tiv celebru, în cel mai rău caz...

Englezul zîmbi și, după o scurtă 
pauză, încheie:

— In copilărie am visat să mă 
fac pompier.

l-am vorbit atunci despre mi
nerul Nikolai Mamai din bazinu'. 
Donețului, care se bucură în țara 
noastră de o popularitate mai mare 
decît orice stea de cinematograf.

La 17 ani, Nikolai Mamai a ple
cat voluntar pe front.

— Războiul, înțeleg — spuse 
interlocutorul meu. — Datorie, pa
triotism...

Cînd însă cotropitorii fasciști 
au fost zdrobiți, și țara a trecut 
la refacerea celor distruse, s-a ivit 
o mare nevoie de cărbune. De 
mult cărbune. Soldatul s-a demo
bilizat și a început să lucreze în
tr-o mină.

— Eroism veșnic ? — urmă în
trebarea sceptică. — Autoconstrîn- 
gere ?...

Nu, Mamai și-a ales profesiunea 
după dorința inimii sale. La înce
put a muncit numai cu entuziasm. 
Apoi Mamai s-a gîndit cum să fa
că munca mai interesantă și mai 
productivă. Nikolai Mamai, șeful 
unei brigăzi de abataj de la mina 
nr. 2 „Severnaia" din orașul Kras
nodon (bazinul “ 
venit inițiatorul 

muncitor 
! spus el

fiecare i 
zi — a

dineurile
lui, 
tul 
văd 
nu 
străpung. Simt cît 

se poate de puternic noțiunea de 
Ь^,Г'С- Văd și ce-i aproape, și de-

cînd
de 
în
numai

căilor ferafe
parcursul locomotivelor electrice 
— acolo unde înainte sc decupla 
locomotiva acum se schimba nu
mai brigada locomotivei. La fel 
se procedează și cu locomotivele 
Diesel electrice. Ca urmare, anul 
trecut, prin iuti-oducerea acestor 
inovații, a putut fi parcursă în 
plus o distanța pentru care ar fi 
fost necesare 285 locomotive.

Se modifica și tehnica electri
ficării. Dacă înainte cablurile erau 
alimentate cu curent continuu, 
care alimenta și motoarele loco
motivelor electrice, în prezent se 
introduce pe scară tot mai largă 
curentul alternativ. El a fost in
trodus pe o distanță de peste 1400 
km., inclusiv pe porțiunile de 
mare trafic ale regionalelor Kras- 
noiarsk și 
Dar întrucît 
electrice are 
continuu, în 
comotive se 
cu mercur și se lucrează conco
mitent la realizarea unor loco
motive cu redresori pe bază de 
semiconductor! care sînt mai si
guri și mai rezistenți.

In loc de fire de contact dțrf cu
pru se introduc fire din ctfțiru și 
oțel, în loc de piloni metalici- — 
se folosesc piloni de beton ar
mat.

al Uniunii 
cu consec- 
de electrifi- 
inclusiv a

„Munților Nepăsării" o țară în 
care aleargă purceii fripți, iar pe 
ignare cresc franzele tumenite. Ar 
fi rău dacă toate astea s-ar do
vedi
nea 
om 
tate 
lui l

„Poate fi numită dreaptă o 
delate care-și oferi darurile 
cu o generozitate ce frizează 
săbuința — unor așa-ziși nobili, 
oameni care nu fac nimic, iar pe 
de altă parte nu manifestă nici 
cea mai mică grijă pentru plugari, 
mineri și muncitori, fără care în 
genere nu ar exista nici un fel de 
societate ?" Sînt cuvintele unui gin- 
di tor din trecut — Thomas Morns. 
O societate dreaptă, unde viața 
omului care muncește este atît de 
prețuită incit „nu poate fi egalată 
de toate bunurile lumii", el a atri
buit-o locuitorilor insulei Utopia 
Acest cuvînt înseamnă de fapt „un 
loc care nu există".

Patru secole mai tirziu, „locul 
care nu există” a căpătat o adresă. 
Pe harta lumii a apărut o țară 
unde singura unitate de măsură a 
valorii omului este munca pentru 
binele tuturor, munca ce aduce 
cinstire, respect, glorie. Este țara 
in care trăiește și muncitorul de 
rînd Nikolai Mamai.

La fel ca și multe mine din ba
zinul Donețului, mina pe care 
Mamai a îndrăgit-o atît de mult 
exploatează straturi de cărbune a- 
șezate în pantă abruptă. Munca 
este grea. Abataje înguste, aproape 
verticale. Pînă nu de mult, în a- 
ceste abataje se putea lucra numai 
cu ajutorul ciocanelor pneumatice. 
Și aceasta acolo unde substațiile 
electrice, instalațiile de ventilație, 
de scurgere a apei șt alte instalații 
miniere sînt trecute la comandă, 
automată sau telemecanică!

In iunie 1959, la plenară Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, mine
rul Mamai a adresat, în numele 
brigăzii sale și al tuturor minerilor 
din bazinul Donețului, un apel că
tre inginerii și proiectanții țării;

— Creați o combină carboniferă 
pentru exploatarea straturilor în 
pantă abruptă I

Astfel, preocuparea muncitorului 
a devenit și o preocupare a specia
liștilor în construcția de mașini. 
Ochiul experimentat al minerului, 
ochi de stăpîn, a sugerat proiec- 
tanților soluția. A apărut combina 
„UKR-1". Munca minerilor a de
venit mult mai ușoară, iar produc
tivitatea mult mai mare.

Astfel, minerul Nikolai Mamai, 
Erou al Muncii Socialiste, deputat 
in Sovietul Suprem al U.R.S.S., re
zolvă împr.eună 
ceilalți stăpîni 
țării problemele 
stat.

El are acum 
de ani. A reali
zat multe. Dar se 
declară oare mul
țumit ? Nu, așa 
ceva nu e în firea 
oamenilor sovietici. 
Ei nu se pot mul
țumi cu ce au rea
lizat. Oamenii ca
re au deschis o 
era nouă în istorie 
vor să meargă tot 
mai repede înainte, 
învingi nd greutăți
le, bucurîndu-se de 
roadele muncii lor.

M. Tartakovski

(Din revista „U- 
niunea Sovietică")-

realizabile, căci într-o aseme- 
țarâ n-ar putea trăi nici un 
normal! Creația este nece i- 
cea mai imperioasă a omu-

so

ne-

ani
de
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Electrificarea
Partidul Comunist 

Sovietice îndeplinește 
ventă planul leninist 
care a întregii tari,
transportului. Acum cinci ani, în 
ajunul Congresului al XX-lea al 
partidului, C.€. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat planul general de e- 
lectrificare a căilor ferate, care 
prevedea ca în decurs de 15 
să se electrifice 40.000 km. 
cale ferată.

Acest plan este îndeplinit
succes, chiar depășit : în cei cinci 
ani care au trecut, au fost elec
trificat! 8.483 km. în loc de 
8.100 km. In prezent, deasupra a 
14.000 km. de linii ferate se în
tind cabluri electrice, iar anul 
acesta li se vor mai adăuga încă 
peste 2.000 km. Aceasta reprezin
tă mai mult decît ceea ce s-a 
făcut în primele trei cincinale

Trebuie subliniat că în prezent 
se electrifică nu anumite sectoa
re, ci linii întregi. Locomotive e- 
lectrice circulă între Moscova și 
Donbas, iar constructorii întind 
firele de contact mai departe spre 
sud — spre Caucaz. Lucrări si
milare se desfășoară pe linia 
Moscova—Leningrad și multe al
tele. In felul acesta se realizează 
mari economii: se prelungește

Siberia răsăriteană, 
motorul locomotivei 
nevoie de curent 

prezent pe aceste lo- 
instalează redresori

părtările, văd uzinele și fabricile 
care au nevoie de cărbunele meu...

„Cărbunele meu Г — excla
mă turistul. —■ Vorbește de parcă 
ar fi proprietarul minei...

Chiar așa și este:■, Minerul so
vietic este stăpîn nu numai pe mi
nă, ci și pe toate bogățiile țării. 
Rostit de el, cuvîntul „al meu‘ are 
o semnificație incomparabil mai cu
prinzătoare decît 
nai". ,,Al meu" înseamnă ceva 
cesar mie și tuturor, necesar 
triei mele.

Nikolai Mamai a hotărît să 
țină o productivitate maximă, 
sport, aceasta se cheamă 
recordul", 
cordul în șine îl interesa prea pu
țin. De la înălțimea atitudinii so
vietice față de interesele obștești, 
minerul vedea o țară imensă care 
are nevoie nu de zecile și sutele 
de tone extrase de el singur, ci 
de miile și de zecile de mii de 
tone pe care le poate produce în
treaga mină, de milioanele de to
ne ce vor fi extrase de toate între
prinderile carbonifere ale statului.

— Nu este vorba de un record 
— spunea Nikolai. — Socotiți însă 
cîți sintem noi, minerii, și cit se 
va obține dacă fiecare va produce 
măcar o singură tonă pe zi peste 
plan .'

Și el a împărtășit metodele sale 
de muncă unei brigăzi de tineri 
muncitori. In scurtă vreme, ea a 
devenit o brigadă fruntașă. Dat 
ceilalți ? După exemplul țesătoa
rei Valentina Gaganova, cunoscută 
în întreaga (ară, Mamai a trecut 
într-o brigadă codașă, fără a-i pă
sa de faptul că un timp cîștigul 
său va scădea simțitor. El i-a în
vățat și pe cei rămași în urmă să 
muncească în stilul său, și în 1960 
a dat peste plan împreună cu noii 
săi tovarăși 6336 de tone, adică 
127 de vagoane de cărbune.

Există un basm despre o țară 
a lui „Așterne-te masă", unde totul 
se găsește de-a gata, la poalele 
===?*♦♦ I ■' —

CEASORNICE DE MÎNĂ ELECTRONICE

„al тпвц perso-
i ne- 

pa-

bb- 
ln 

„a bate 
Dar pe acest om re-
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Donețului'), a de- 
unei noi mișcări : 
să dea în fiecare 
— mai mult căr-

cadrul conferințeiIn
consacrate folosirii radio- 
electronicii în economia 
națională și în știință, ca
re a avut loc recent la Le
ningrad, au fost prezen
tate primele ceasornice e- 
lectronice de mînă produse 
în Uniunea Sovietică la 
fabrica din Petrodvoreț.

Inginerul șef al labora-

al 
din

torului de electronică 
Fabricii de ceasornice 
Petrodvoreț, O. Sapova- 
lenko, a declarat că proto
tipurile noilor ceasornice 
sovietice prezintă prin con
strucția lor simplă un ma
re avantaj fată de cele pro
duse în alte tari : au nu
mai 10—12 piese în loc de 
60—80 de piese cît au cea-

sornicele mecanice obișnui 
te. Noile ceasornice trebuie 
întoarse numai o singură 
dată pe an. Ele posedă o 
precizie sporită și prezin
tă o mare siguranță în fo
losire. Motorul lor electro
magnetic se alimentează 
de la un generator minia
tural — un dispozitiv cu 
semiconductor.

a-

De la Volga la
Există în regiunea Vologda o 

mică localitate Șeksna. Cine a 
mai fost pe aici înainte, acum nu 
ar mai recunoaște împrejurimile. 
Pe malul rîului Șeksna s-au 
înălțat uriașele construcții ale 
viitorului nod hidraulic, iar
lături de acestea au apărut nu
meroase construcții ale noii a- 
șezări. Aici va fi ultima ecluză 
a căii fluviale refăcute Volga- 
Marea Balțică care leagă lacul 
de acumulare Rîbinskoe cu lacul 
Onega.

In acest tinut nordic cu ne
numărate lacuri, rîuri șerpuitoa
re și străvechi orașe rusești, oa
menii visau din cele mai vechi 
timpuri să unească Volga cu 
Baltica. Astfel, cu 150 de ani în 
urmă a luat ființă sistemul de 
canale Mariinski. Construit însă 
cu mijloace primitive — cu to
poare și lopeti — acest 
multă vreme nu mai 
necesitățile economiei 
dezvoltare a regiunilor 
vestul tării.

In curînd sistemul Mariinski va 
deveni un bun de domeniul isto
riei. El va fi înlocuit de noua 
cale de apă Volga-Marea Balti
că, construită după ultimul cu- 
vînt al tehnicii.

sistem de 
satisfăcea 
în rapidă 
din nord*

c

î
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In apropiere de orașul Stallnabad se constru-
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Marea Baltică
Un canal de derivație a și unit 

lacul Onega de rîul Vîtegra. 
Mai departe, calea de apă va tre
ce prin rîul Kovja, apoi prin la
cul Beloe, pe fundul căruia a 
fost săpat un original canal, lung 
de 55 km., pentru navigația va
selor de mare tonaj. Ultima par
te a noii căi de apă trece prin 
rîul Șeksna, al cărui nivel se va 
ridica cu 15 m. Canalul Volga- 
Baltica va avea o lungime de 361 
km. și va fi de peste 3 ori mai 
lung decît canalul Volga-Don.

Canalul Volga-Baltica — o 
construcție importantă a septe- 
nalului — va intra în întregime 
în funcțiune în 1963 — cu un an 
înainte de termen.

Hidrocentrala care va fi con
struită pe rîul Șeksna se va'numi 
hidrocentrala Cerepoveț șt-Va a- 
vea o putere de 80.000 kViif. De
sigur că în comparație cu gigan
ticele centrale ale cascadei de pe 
Volga, Angara și Enisei noua hi
drocentrală este cu mult mai mi
că. Aici însă, pentru prima dată 
în U.R.S.S. vor fi instalate tur
bine orizontale de tip capsular. 
Noutatea constă în faptul că a- 
ceste turbine sînt instalate sub 
apă în corpul barajului deversor. 
Sala turbinelor care se află sub 
apă va avea aspectul unei ra
chete sau al unui submarin.

Canalul Volga-Baltica va trans
forma natura și economia ținu
tului. Nave de mare tonaj vor 
naviga pe o cale directă, de la 
Volga pînă spre malurile Nevei 
spre nord și înapoi. Circulația 
mărfurilor pe acest traseu va 
spori de 10 ori.
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• ționari din Tadjikistan.
♦ instituții pentru copii a

In apropiere de orașul Stalînabad se consttu- 1 
ieștc o școală internat republicană. Ea va fi for- î 
mată dintr-o creșă, o grădiniță de copii și o școa- T 
lă de cultură generală de 11 ani. Aici vor locui I 
și vor învăța 1.060 de copii de muncitori și func- 

O parte a acestei noi 
și intrat în funcțiuni.
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In Republica Sovietică Socialistă Autonomă 
Karelă se experimentează noul tractor gigant 
„T-210". El este destinat corhănitului fără cab
luri al materialului lemnos și construcției de 
drumuri. Puterea mașinii este de 300 c.p.
>»»»»«.»»«»■» '

Colecttvul uzinei de automo. 
bile din Minsk a început pregă
tirile în vederea producției unor 
noi tipuri de autocamioane și 
camioane cu descărcare automa
tă. Este vorba de autocamionul 
bielorus „MAZ 500“ și autoca
mionul cu descărcare automată 
,.MAZ-503“, cu o construcție mai 
perfecționată a principalelor an
sambluri și piese. Pe noile ma
șini se instalează motoare Diesel 
în patru timpi de 180 C.P. Vite
za va fi cu 15 la sută mai mare 
în comparație cu cea a vechilor 
prototipuri, iar consumul specific 
de combustibil se reduce cu a- 
proape 20 la sută.

Constructorii de automobile 
din Minsk vor livra primul lot 
de noi mașini în preajma deschi
derii Congresului al XXlI-lea 
al P.C.U.S.
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Iu №№ [oiotviilor iu ffilîlMI Шодіс Pe scenă — solii măiestriei artistice
al іамеіоі

Intre ÎO și 20 mai vor avea loc 
colocviile in învățătnîntul ideo
logic ai cadrelor didactice. Coloc- ■ 
viile an o importanță deosebită 
pentru aprofundarea problemelor 
principale din materialul studiat 
în cursul anului școlar, de aceea 
trebuie să li se dea din timp a- 
teuția cuvenită de către toți pro
pagandiștii, de către toate cadrele 
noastre didactice.

Anul acesta în invățămîntul 
ideologic au studiat peste 500 ca
dre didactice din Valea Jiului. Cea 
mai mare parte au studiat în cele 
13 cercuri de Istorie a P.M.R., lu
cru ce dovedește interesul cadrelor 
didactice pentru cunoașterea cit 
mai temeinică a luptei eroice duse 
de partidul nostru pentru fericirea 
poporului.

Un număr mai mic de cadre 
didactice a studiat economia po
litică și materialismul dialectic, 
precum ți problemele de bază ale 
teoriei marxist-leniniste.

In marea majoritate a cercurilor 
s-au ținut ultimele lecții și semi- 
narii. In celelalte cercuri, ultimele 
lecții și seminarii se vor ține zilele 
acestea. Desfășurarea învățămîntu- 
iui ideologic în cercuri a decurs la 
un nivel corespunzător. Lecțiile și 
seminariile s-au ținut la datele pro
gramate, din partea propaganda ș- 
Uor s-a manifestat un viu interes 

pentru asigurarea calității lecțiilor 
și seminariilor. Propagandiști ca 
tov. Părăianu Simion și Paraschi- 
voiu Constantin din Petroșani, 
Stoican Petru din Lonea, Stoica 
loan din Lupeni și alții au muncit 
cu simț de răspundere, au ajutat 
pe cursanții din cercurile ce le 
conduc în studiul individual, in 
clarificarea unor probleme.

Faptul că timp de aproape două 
luni în cadrul învățămîntului ideo
logic s-au studiat documentele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. a per
mis cadrelor didactice să cunoas
că mai temeinic politica partidului 
în etapa actuală, să-și axeze activi
tatea lor pe îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din mărețul program, 
de desăvirșire a construcției socia
liste în patria noastră.

Perioada care a mai rămas pînă 
la ținerea colocviilor trebuie să fie 
folosită din plin in scopui recapi
tulării materialului studiat. In pe
rioada de recapitulare, un accent 
deosebit trebuie pus pe cunoașterea 
umpr teze de bază din documentele 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
cușn Sînt : crearea bazei economice 
a socialismului, obiectivele planu
lui de 6 ani și ale programului 
economic de perspectivă, proble
mele muncii ideologice și altele. 
De asemenea în vederea cunoaș
terii realizărilor obținute de către 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, în construcția socialistă

PĂREREA
Am așteptat cu nerăbdare întîl- 

nirea de duminică, 23 aprilie din
tre Jiul Petroșani și Gloria Bis
trița. Cred că nu am fost singu
rul care am așteptat acest meci. 
Același lucru l-au făcut miile de 
spectatori și susținători din Valea 
Jiului. Am fost martorii revirimen
tului care a cuprins întreaga echi
pă a Jiului. Spun reviriment, pen
tru că echipei Jiul nu-i trebuia ni
mic în afară de starea morală și 
sufletească a jucătorilor care o 
pierduse în urma înfrîngerilor 
suferite în ultimul timp, adică la 
Cîmpia Turzii și Cluj, deși sta
diul de pregătire al echipei nu lasă 
cu nimic de dorit, pentru a oferi 
un joc de calitate.

Sigur că spectatorii știu să răs
plătească dragostea de club și efor
turile jucătorilor, deși unii jucători 
cred că spectatorii ar avea ceva 
cu ei și că nu i-ar aplauda atunci 
cînd merită. Mă întreb care este 
logica acestor jucători ? Mă refer 
la jucătorul Crăciun, care cred că 
duminică a avut din plin ocazia 
să constate nejustețea acestui fel 
de a gîndi „că numai în depla
sare poate să joace bine iar acasă 
nu", deoarece spectatorii nu l-ar a- 
juta. Sînt sigur că dacă l-am în
treba pe Crăciun, nici el nu at 
mai fi de acord cu acest fel de a 
gîndi. El a putut constata cu bu
curie cum duminică spectatorii l-ac

este neceear să fie studiat comu
nicatul Direcției Centrale de Sta 
nstică cu privire la îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1960.

O atenție deosebită să se acor
de studierii Declarației Consfătui
rii reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești de ia Mos
cova din noiembrie I960. Proble
mele principale ale acestei istorice 
Declarații cum sînt caracterizarea 
epocii noastre, noua etapă a cri
zei generale a capitalismului, pră
bușirea sistemului colonial al im
perialismului, posibilitatea preîn
tâmpinării războaielor, unitatea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale etc. trebuie să fie bine 
cunoscute de către cadrele didac
tice, iar răspunsurile date la colocvii 
să fie pregătite în lumina acestor 
teze.

La 8 mai a.c. poporul nostru 
sărbătorește 40 de ani de la înfiin
țarea P.C.R. Materialele cate apar 
cu prilejul acestei glorioase ani
versări să fie folosite din plin în 
studiul lor de către propagandiștii 
și cursanții cercurilor de studiere 
a Istoriei P.M.R.

Muncind cu tot simțul de răs
pundere, în perioada care a mai 
rămas pînă la colocvii, pentru re
capitularea materialului, participînd 
la consultațiile ce se organizează) 
se va reuși ca în acest an cadrele 
didactice din Valea Jiului să se 
prezinte la colocvii cit mai bine 
pregătite, pentru ca aceste colocvii 
să constituie un bilanț rodnic ai 
activității depuse în direcția ridi
cării nivelului politic și ideologic.

P. UNGUR
directorul Cabinetului orășenesc 

de partid Petroșani

A sosit poștașul!
(Urmare din pag. 1 a)

trebuie să muncească un factor 
poștal pentru difuzarea presei. Cum 
procedează tov. Corbu pentru a 
abona un număr atît de mare de 
cetățeni la presă i

— Nu am vreo metodă deose
bită — spunea poștașul. Din timp 
întreb cetățenii de pe străzile pe 
care le deservesc la ce ziar sau 
revistă doresc să se aboneze. Dar 
ceea ce este mai important — 
duc ziarele la timp. Oamenii mun
cii care se abonează la mine au 
convingerea că vor primi la timp 
ziarul sau revista abonată, și asta 
e foarte important.

Muncind cu simț de răspundere, 
factorul poștal Corbu Vasile și-a 
cîștigat prețuirea oamenilor mun
cii care locuiesc pe străzile pe 
care le deservește, iar în cadrul 
oficiului poștal Petroșani, titlul de 
factor fruntaș.

UNUI SP
răsplătit din plin cu aplauze deși 
a jucat numai o repriză.

Constatările pozitive făcute de 
mine nu-mi dau liniște să nu arăt 
și altfel de „încurajări." ale unor 
așa-ziși cunoscători care, în tot 
timpul meciului de duminică, nu
mai constructive nu au fost. Sînt 
convins că și ei doresc să vadă 
pe Jiul în divizia A„ loc pe care 
d merită cu prisosință. Dar cu a- 
cest fel de a „încuraja" folosit de 
unii spectatori se va ajunge mai 
greu la acest țel, gîndindu-mă în 
special la jocurile grele din viitor 
pe care echipa le are de susținut 
și care trebuie cîștigate.

Mi-am adus cu plăcere aminte 
de cei 12 ani jucați la echipa Jiul 
și la atîtea sute de jocuri. Nu însă 
întotdeauna am fost aplaudat de 
spectatorii Văii Jiului și pe bună 
dreptate deoarece îmi dădeam sea
ma că nu o meritam și cu atît mai 
mult astăzi socotesc că aveau 
dreptate spectatorii.

In ceea ce privește jocul pres
tat de adversarii Jiului, el g lă
sat mult, mult de dorit. Mă re
fer în primul rînd la disciplină, în 
a) doilea rînd la tactica imprimată 
de antrenor. Ei ao socotit că tre
buie să „ciupească" neapărat un 
punct de la Jiul, uitînd de noua 
orientare în fotbalul nostru care 
dă dreptul să se aplice jbcul de 
apărare dar nu în detrimentul

(Faza regională a celui de-al Vl-lea concurs pe țară 
de amatori)al formațiilor

Aproape 1000 de artiști ama
tori, cei mai buni din raionul Ha
țeg și din Valea Jiului s-au în- 
tîlnit duminică pe scena Teatru
lui de stat din Petroșani și în 
sala de spectacole din Lonea la 
faza regională a celui de-al VI- 
lea concurs pe țară.

Juriul regional, format din cei 
mai competenți specialiști în mu
zică instrumentală și corală, 
dansuri populare și brigăzi artis
tice de agitație a apreciat că 
formațiile de amatori care s-au 
întîlnit la faza regională, în cen
trul Petroșani, au prezentat re
pertorii caracterizate în primul 
rînd printr-o creștere simțitoare 
a nivelului artistico-interpretativ. 
Și la celelalte concursuri de pî
nă acum formațiile de amatori 
din Valea Jiului s-au prezentat 
bine pregătite, ocupînd după cum 
se știe locuri fruntașe atît la faza 
regională cît și la cele superioa
re. Era dte așteptat deci ca și la 
al Vl-lea concurs solii artei din 
Valea cărbunelui să-și mențină 
prestigiul devenit o tradiție. For
mațiile cîștigătoare ale fazei pre
cedente (raionale) s-au prezen
tat duminică chiar peste aștep
tări, stîrnind admirația unui nu
meros public spectator cît și a 
membrilor juriului.

0 satiră ascuțită 
și un umor sănătos

„Am rîs aproape tot timpul cît 
brigada artistică de agitație a 
minei Aninoasa și-a prezentat 
programul" — au declarat ma
joritatea spectatorilor din Lonea 
prezenți în sală, duminică după- 
amiază. Intr-adevăr, nu se exa
gerează cu nimic, cînd se afirmă 
că umorul sănătos al renumitei 
brigăzi aninosene a făcut ca nu 
«.dată sala să clocotească de rî- 
setele spectatorilor. Ceea ce s-a 
remarcat în mod deosebit din 
programul brigăzii artistice a- 
ninosene a fost însă conținutul 
bogat, problemele cuprinse.

De remarcat faptul că brigada 
a reușit ca în cîteva zile să-și 
refacă întreg programul ținînd 
seamă de criticile și observațiile 
făcute cu o săptămînă în urmă 
la faza orășenească a concursu
lui. Aceasta arată că brigada și-a 
statornicit o primă caracteristică 
și anume operativitatea, fiind 
astfel capabila ca într-un timp 
scurt să prezinte la mină progra
me într-adevăr actuale, ceea ce 
arată că există o practică înde
lungată în acest sens. Indiferent 
de locul pe care-1 va ocupa la a- 
ceastă fază, brigada artistică de 
agitație din Aninoasa constituie 
un exemplu demn de urmat de

ECTATOR
spectacolului și nici cu asemenea 
gesturi și ieșiri nesportive cons- 
tînd în a trimite mingea... în tri
bună și a insulta și brusca arbitrii 
jocului.

Măsurile luate în ultimul timp 
de F.R.F. sînt salutate de toți an
trenorii și aplicate în măsură tot 
mai mare. Rezultatele s-au văzut 
imediat. Meciurile s-au ridicat ca
litativ iar o serie de jucători nă- 
răviți au fost suspendați pe merit. 
Din păcate mai sînt unii antrenori 
care în vorbe se declară de acord 
cu aplicarea noii discipline, dat 
asta numai în vorbe pentru că în 
fapte s-a văzut duminică.

Jiul . a meritat victoria, dar la 
un scor mai mare avînd în vedere 
barele trase de Jiul și jocul la o 
poartă timp de 90 de minute (la 
poarta Bistriței).
. Dacă totuși Jiul nu a cîștigat

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

Sîmbătă pe stadionul Jiul
Clubul sportiv Jiul Petroșani 

aduce la cunoștința, spectatorilor 
că meciul de fotbal dintre Jiul— 
C. S. Oradea (categoria B) pro
gramat inițial duminică, se va 
juca sîmbătă 29 aprilie a. c. pe 

către toate brigăzile din Valea 
Jiului.

In cîteva zile — 
un nou repertoriu

Spectatorii care au asistat la 
întrecerile artiștilor amatori la 
faza orășenească (raională) a 
celui de-al Vl-lea concurs, în- 
cîntați de frumusețea jocurilor și 
cîntecelor au ținut să asiste și 
duminică la faza regională. Ei 
au avut prilejul să vadă pe sce
nă, alături de petroșăneni, și ar
tiști amatori din raionul Hațeg, 
îndeosebi echipa de dansuri și 
corul Casei raionale de cultură 
Hațeg au fost îndelung aplauda
te pentru măiestria cu care au 
interpretat repertoriul lor. Spec
tatorii au rămas surprinși atunci 
cînd s-a anunțat programul for
mațiilor din Valea Jiului. Atît 
echipa de dansuri din Lupeni, co
rurile din Vulcan și Lonea cît 
și fanfara din Petrila au prezen
tat un alt repertoriu decît cel de 
la faza orășenească. Aceasta însă 
a făcut ca nivelul artistic-inter- 
pretativ să scadă deoarece toate 
repetițiile anterioare au fost fă
cute la repertoriul fazei orășe
nești. Cu toate acestea formațiile 
amintite au fost apreciate de 
spectatori și juriu în special pen
tru bogăția repertoriului. Se poa
te aprecia de asemenea că pre
gătirea unui nou repertoriu în 
cîteva zile este un merit al for
mațiilor artistice din Valea Jiu
lui.

Concorsul încă nu s-a terminat

Avînd în vedere că faza regio
nală se va termina duminică o- 
dată cu întrecerile de la centrul 
Hunedoara, juriul încă nu și-a 
spus cuvîntui asupra cîștigători- 
lor fazei regionale. Nu se știe 
deci care din formații va repre
zenta regiunea noastră la faza 
de zonă. Fără a anticipa, multe 
formații din Valea Jiului au șan- 
.șe de cîștig. Este necesar deci ca 
această perioadă să fie folosită 
din plin pentru repetiții de către 
toate formațiile. In afară de a- 
ceasta, concursul are tocmai sco
pul de a întări și îmbogăți ac
tivitatea artistică și deci toate 
formațiile, indiferent de locul o- 
cupat în concurs sînt datoare să 
se pregătească cu toată seriozi
tatea pentru spectacolele locale. 
Acum. în preajma marilor sărbă
tori de la 1 Mai și 8 Mai, for
mațiile artistice au datoria să a- 
rate spectatorilor că într-adevăr 
al Vl-lea concurs a fost un bun 
prilej de îmbogățire a reperto
riului, de perfecționare artistică, 
de afirmare a noi talente.

M. DUMITRESCU

la o diferență mai mare consider 
că aceasta se datorește și unei gre
șeli tactice de care s-au făcut vi- 
novați unii jucători. Mă refer la 
faptul că cele două extreme nu au 
fost folosite și în special Manea 
care a fost în bună formă de joc. 
Cele cîteva atacuri inițiate pe aripa 
stingă de către Manea au creat 
adevărate momente de panică în 
apărarea adversă. Au fost folosiți 
mai mult Ciurdărescu și apoi An
drei care se aflau într-o formă sla
bă. în concluzie, dacă Jiul nu în
ghesuia jocul pe centru, unde bis- 
trițenii s-au apărat supranumeric 
și dacă foloseau din plin pasele în 
adîncime și, repet, trebuia folosit 
mai mult Manea, scorul era altul, 
mai mare, corespunzător jocului 
bun prestat de către echipa noas
tră.

Am scris toate acestea în spe
ranța ca și jucătorii noștri să tra
gă învățămintele necesare.

T. PARASCH1VA
Maestru al sportului

stadionul Jiul, orele 17. Progra
marea meciului a fost schimbată 
întrucît echipa Jiul a fos>t invi
tată în R. P. Polonă unde va 
susține două meciuri la 3 mai la 
Onesin și la 5 mai la Eytococi 
cu formațiile locale.
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă 

sîmbătă 29 și duminică 30 
; aprilie 1961 orele 19,30

PREMIERA
JU USE Ш” 

dramă în 3 acte (4 tablouri) 
de Al. Veitln

Regia artistică: 
Marcel Șoma

Scenografia :
Emil Moise

Filiala
ANUNȚĂ

Sezonul de pescuit în 
toate apele de munte a- 
rend a te de filiala Petro
șani începe în ziua de 2 
mai.

In ziua de 1 mai pes
cuitul este interzis. Pesca
rii găsiți pe ape vor fi 
sancționați.

I

«t
ii

I.J.S.l. РЕІВДИІ 
anunță deschiderea 

grădinii de vară 
„GAMBRINUS” 

SURDUC 
cu începere 

de la 1 Mai a. c.

- Orchestră
- Bufet și specialități 

de grătar
- Băuturi alese

PR06RAM DE RMH0
29 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presia de as
tăzi, 9,30 Melodii populare bă
nățene, 10,30 Muzică ușoară, 
11,03 Muzică din opere interpre
tată de soliști și ansambluri ale 
teatrelor noastre muzicale, 13,05 
Estrada melodiilor, 14,00 Concert 
de muzică d(in operete, 15,45 Ac
tualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,45 Știința în sluj
ba păcii, 18,00 Aluzică populară 
imprimată pe discuri „Electre- 
cord“, 19,05 Transmisie din Stu
dioul de concerte, a concertului 
vocal-simfonic al orchestrei de 
studio a Radioteleviziunii, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 14,30 Călătorie muzicală, 
15,00 Soliști de frunte ai muzi
cii populare romînești, 15,30 Se- 
lecțiuni din operete, 16,30 Muzi
că populară din R. D. Germană, 
17,30 Ce e nou în librării, 17,40 
Muzică ușoară romînească, 18,05 
Vreau să știu (reluare), 19,30 Pe 
teme internaționale, 20,30 Muzi
că de dans, 21,30 Moment poe
tic : Miron Radu Paraschivescu.

CINEMATOGRAFE
29 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Prichindelul; AL. SA- 
HIA : Viraj în noapte; PETRI
LA : Departe de patrie; LONEA : 
Un cîntec străbate lumea; L1VE- 
ZENI : Moralitatea d-nei Dulska; 
ANINOASA : Nu vreau să mă 
însor; VULCAN : Scrisoare ne
expediată; LUPENI : Zafra; BÂR- 
BATENI : Cu orice preț; URI- 

I CÂNI : Hanul din Spessart.



STEAGUL ROȘÎi

Cuvîntarea tovarășului Ion Cheorghe Maurer la sosirea 
in orașul Bytom

mului. Conștient că muncește 
pentru sine însuși și că prin lupta 
și înfăptuirile sale își aduce a- 
portul la întărirea continuă a 
lagărului socialist, la creșterea 
forțelor socialismului în întreaga 
lume, poporul romîn își sporește 
și mai mult eforturile în această 
măreață operă.

Un factor important care a a- 
sigurat și asigură victoriile po
porului nostru este ajutorul 
multilateral și dezinteresat, aju
torul de frate, pe care Uniunea 
Sovietică ni-1 acordă și ni l-a 
acordat de-a lungul întregii pe
rioade a construcției socialiste. 
Acest ajutor, precum și colabora 
rea frățească internaționalistă sta 
tornicită între toate țările socia
liste, accelerează dezvoltarea fie
căreia în parte, dînd posibilitate 
celor care au pornit de la un ni
vel mai scăzut să progreseze 
într-un ritm care să permită in
trarea mai mult sau mai puțin 
simultană a tuturor în comunism.

ț Urmare din pag. l-a)

săror țărilor socialiste. Aș vrea 
mă folosesc de acest prilej pentru 
a vă spune cîte ceva și despre 
propria noastră țară, despre vic
toriile obținute de poporul ro
mîn în construirea socialismului, 
despre perspectivele sale de viitor. 
Vă este cunoscută moștenirea grea 
pe care a primit-o în Romînia pu
terea populară de la vechiul regim, 
nivelul economic scăzut de la care 
a pornit poporul romîn în opera 
de construire a socialismului. în- 
vingînd greutățile inerente începu
tului, urmînd cu încredere și de
votament politica justă, marxist- 
leninistă, a Partidului Muncitoresc 
Romîn, poporul nostru a lichidat 
într-un timp istoricește scurt îna
poierea trecutului și a făcut! din 
Romînia o țară de nerecunoscut.

Pornind de la premisa leninis 
tă că baza dezvoltării întregii 
economii naționale și a ridicării 
nivelului de trai al poporului este 
industria grea, cu pivotul său in
dustria construcției de mașini, 
partidul și guvernul țării noas
tre au acordat o atenție neslă
bită ramurilor industriale cheie. 
Față de 1938 — a-nul indicelui 
economic cel mai înalt din tim
pul regimului burghezo-moșie- 
resc — R.P. Romînă a produs în 
1960 de aproape 7 ori mai mult oțel, 
de aproape 6 ori mai multă fontă, 
de 7 ori mai multă energie e- 
lectrică, de peste 8 ori mai mult 
cocs metalurgic, de 10 ori mai 
multe mașini, ia-r în ultimul de
ceniu industria chimică și-a spo
rit producția de aproape 6 ori și 
jumătate.

Au înflorit regiuni ale țării 
altădată părăsite, au fost cons
truite mari uzine, fabrici moder
ne și centrale electrice care um
plu. de bucurie și mîndrie inimile 
oamenilor muncii din patria 
noastră. Insușindu-și într-un timp 
scurt experiența necesară, folo
sind cu tot mai multă pricepere 
tehnica nouă, dînd dovadă de e- 
roism și abnegație, clasa munci
toare își îndeplinește cu cinste 
marile sarcini care-i revin în 
construirea socialismului. In pre
zent la chemarea partidului, în 
întreaga țară s-a deschis un larg 
front de luptă pentru ridicarea 
calității tuturor produselor la 
nivelul celor mai bune produse 
similare de pe piața mondială.

Realizări importante au fost 
obținute și în înfăptuirea politi
cii partidului de transformare so
cialistă a agriculturii pe care 
majoritatea țărănimii, convingîn 
du -se prin propria sa experiență 
că - aceasta reprezintă singura 
cale ce duce la eliberarea sa de 
exploatare, la bunăstare și bel
șug; a îmbrățișat-o cu încredere.

Pe baza întăririi și consolidării 
continue a unităților socialiste 
din agricultură, a înzestrării sa
tului cu cadre specializate, trac
toare, mașini agricole și îngră
șăminte chimice, producția agri
colă crește de la an la an, asi- 
gurînd nevoile industriei și con
sumului.

In țara noastră socialismul a 
triumfat. Oamenii muncii simt 
din ce în ce mai mult în viața 
lor de fiecare zi roadele orîn- 
duirii socialiste. Nivelul lor de 
trai~ material și cultural se ri
dică neîncetat. Șub conducerea 
partidului, ei pășesc acum spre 
o nouă etapă importantă în is
toria țării noastre — spre etapa 
desăvîrșirii construirii socialis-

Tovarăși,
Colaborarea frățească dintre 

poporul romîn și poporul polo
nez se desfășoară satisfăcător în 
interesul ambelor noastre țări și 
al lagărului socialist în ansam
blul său. Sîntem încredințați că 
vizita delegației de partid și de 
stat a R.P. Romîne condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, discuțiile purtate cu condu
cătorii polonezi, vor avea drept 
consecință descoperirea și valo
rificarea unor noi și importante 
posibilități pentru lărgirea rela
țiilor noastre economice, științi
fice și culturale, spre folosul am
belor noastre țări, întărind și mai 
mult buna noastră prietenie - 
contribuție importantă la cimen
tarea și mai puternică a lagăru
lui socialist.

Călăuzindu-se neabătut de De
clarația de la Moscova a parti
delor comuniste și muncitorești 
— măreț document programatic 
al întregii mișcări comuniste in
ternaționale — partidele și gu
vernele noastre își vor da și pe 
viitor întregul lor aport la în
tărirea unității lagărului socia
list, la creșterea forței sale ma
teriale și politice, la victoria so
cialismului și comunismului.

țiază însă că forțele războiului 
continuă să întreprindă acțiuni 
care periclitează cauza păcii ge
nerale. Cele petrecute în Cuba ne 
arată limpede acest lucru.

Un pericol serios pentru pace 
continuă să-l reprezinte activita
tea militariștiior din R.F. Ger
mană, care proferează cu îndrăz
neală și obrăznicie sporită ame
nințări revanșarde la adresa Po
loniei și Cehoslovaciei. Este tim
pul ca guvernul de la Bonn să 
înțeleagă că granițele țărilor so
cialiste sînt apărate de forța in
vincibilă a întregului nostru la
găr, că ele sînt inviolabile.

Militînd activ pentru coexis
tență pașnică și destindere in
ternațională, pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru rezol
varea prin tratative a tuturor 
problemelor litigioase, țările 
noastre își sporesc vigilența față 
de acțiunile forțelor agresive și 
iau măsuri pentru întărirea con
tinuă a capacității lor de apărare 
și pentru asigurarea păcii.

Guvernele R.P. Romîne și R. 
P. Polone au convingerea 
principiile păcii și colaborării în
tre popoare vor sfîrși prin a 
se impune ca singura cale rațio
nală în relațiile dintre state.

că

tovarăși.
cetățeni ai orașului By-

Declarația ambasadorului U. R. S. S 
în Marea Brifanie

LONDRA 27
TASS transmite : 

La 26 aprilie

(Agerpres) -

ambasadorul 
U.R.S.S. în Marea Britanie, A. A. 
Soldatov, l-a vizitat p<ț A. Heath, 
ministrul ad-interim al^-Afaceriloi 
Externe al Angliei.

în declarația pe care ambasa
dorul a făcut-o lui Heath se sub
liniază că în ultima vreme atenția 
cercurilor oficiale și a opiniei pu
blice din Uniunea Sovietică este 
atrasă de fapte care dovedesc că 
guvernul Marii Britanii și-a dat 
consimțămîntul pentru a acorda 
Bundeswehrului vest-german baze 
militare, poligoane pentru experi
mentarea rachetelor, tabere de an
trenament pentru unități de tancuri 
și baze de aprovizionare pe terito 
riul Marii Britanii.

Politica de sprijinire directă a 
cercurilor revanșarde din Gerfna- 
nia occidentală înfăptuită atît de 
activ de guvernul Marii Britanii, 
se subliniază în declarație, duce 
la continuarea cursei înarmărilor,

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

la intensificarea încordării și suspi
ciunilor între state și creează greu
tăți suplimentare în realizarea cit 
mai grabnică a unui acord în pro
blema Tratatului de pace cu Ger
mania și încheierea capitolului ce
lui de-al doilea război mondial

Poporul sovietic nu poate să nu 
protesteze împotriva faptului că 
acum soldații Bundeswehrului, ai 
cărui conducători nu-și ascund in
tențiile agresive și legăturile lor cu 
fosta mașină de război hitleristă, 
vin pe pămîntul englez cu cunoș
tința și la invitația guvernului en
glez, amenajînd pe acest păraînt 
baze militare a căror destinație 
este suficient de cunoscută.

Guvernul sovietic, se spune în de
clarație, își exprimă speranța că 
guvernul britanic va cîntări toate 
consecințele politicii de sprijinire 
și încurajare a militariștiior vest- 
germani și eventualele consecințe 
ale acțiunilor întreprinse de el 
plin conștient 
revine pentru

de răspunderea 
aceste acțiuni.

de- 
ce-i

-•
Dragi
Dragi 

tom,
Permiteți-mi să vă mulțumesc 

încă odată pentru primirea cor
dială pe care ne-ați făcut-o și să 
vă urez succes deplin în întreaga 
dv. activitate închintă cauzei so
cialismului și păcii.

Să trăiască și s-ă se întărească 
prietenia dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu- 
'ară Polonă, dintre poporul ro
mîn și poporul polonez I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, conducătorul în
cercat al poporului polonez !

Trăiască guvernul R.P. Polone 1
Trăiască puternicul lagăr so

cialist !
Să trăiască pacea în lumea în

treagă I

împotriva răspîndirii armei nucleare
STOCKHOLM 27 (Agerpres).

TASS transmite :
Un număr de 30 de cunoscuți 

oameni de știință suedezi de la 
universitățile din Stockholm, Lund 
și Uppsala au semnat petiția adre
sată Organizației Națiunilor Unite 
de cunoscutul om de știință ame
rican L. Pauling, laureat al pre
miului Nobel. în această petiție
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Pauling cheamă popoarele tuturor 
țărilor să se opună răspândirii ar
mei nucleare, să înfăptuiască de
zarmarea generală și totală și să 
lupte pentru încetarea experiențelor 
rucleare.

în Suedia culegerea de semnă
turi pe petiția lui Pauling a 
inițiată de Grupul de acțiune 
potriva bombelor atomice.

fost 
îm-

o

Ședința guvernului provizoriu 
ai Republicii Algeria

TUNIS 7 (Agerpreș)
Agenția United Press Internatio

nal anunță că la 26 aprilie a avut 
loc o ședință a guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria la care

»♦♦♦♦♦♦♦—z—===

noiau fost. examinate eventuale 
demersuri în vederea organizării 
tratativelor cu Franța în problema 
independenței Algeriei și încetării 
războiului.

Tovarăși,
Pășind hotarul 

dv. și trecînd pe 
vodatului vecin, 
vom opri la Oswiecim. Nu poți 
vorbi de acest tragic vestigiu ai 
barbariei fasciste — groaznic 
combinat al morții în care au 
fost exterminați 4 milioane de 
oameni — fără să te duci cu 
gîndul la problema vitală care 
continuă să frămînte toate po
poarele lumii, problema păcii și 
războiului.

Față de perioada celui de-al 
doilea război mondial situația în 
lume s-a schimbat radical. As
tăzi rolul hotărîtor pe arena 
mondială îl au forțele păcii și 
progresului: țările socialiste și 
celelalte state iubitoa-re de pace, 

, clasa muncitoare internațională, 
milioanele și milioanele de parti
zani ai păcii. Zi de zi, pe toate 
continentele globului, se confirmă 
strălucita teză a Consfătuirii de 
la Moscova care afirmă că as
tăzi războiul poate fi evitat, că 
mîna agresorilor poate fi oprită, 
că popoarele pot impune pacea.

Situația internațională eviden-
O—--------------

CUBA E TE ZIL
voievodatului 

teritoriul voie- 
Cracovia, ne

Recepția de
VARȘOVIA 27 (Agerpres)
în seara zilei de 26 aprilie, A.

' Walasek, prim-secretar al Comi
tetului voievodal, Szczecin al 
P.M.U.P. și W. Migon, președin
tele prezidiului Consiliului Popu
lar voievodal au oferit o recepție 
în cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R.P. Romîne.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială tovarășii Wlodzimierz 
Migon și Ion Gheorghe Maurer au 
rostit toasturi.

W. Migon a remis tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion

Gheorghe Maurer insigna „Pajura 
de aur“ reprezentând stema orașu
lui, insignă de onoare care se de- 
cernează pentru merite deosebite 
în dezvoltarea orașului și voievo
datului Szczecin. De asemenea, el* 
le-a remis macheta unei ancore o- 
ferite în dar de docherii din por- 

■ tul Szczecin.
La sfîrșitul recepției tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej a adus 
călduroase mulțumiri conducerii de 
partid și de stat din voievodatul 
și orașul Szczecin pentru primirea 
frățească de care s-a bucurat de
legația romînă.

In aceste zile, Cuba este 
prinsă de un avînt și de un 
tuziasm nemaivăzut. Zdrobind tru
pele mercenarilor imperialiști care 
au debarcat pe peninsula Zapata, 
poporul cuban a căpătat o încre
dere și mai mare în propriile șale 
forțe și și-a strîns și mai mult 
rîndurile în jurul guvernului său 
revoluționar condus de Castro.

Zdrobirea intervenționiștilor nu 
este numai o victorie militară. Ем 
este o strălucită victorie a noii 
orînduiri populare care s-a sta
tornicit în țară în urma profun
delor prefaceri revoluționare, este 
victoria unui popor care a scutu
rat lanțurile robiei imperialiste și 
puterea exploatatorilor băștinași.

Nici unul din guvernele care 
au condus în trecut Cuba nu ar fi 
putut rezista în fața unui atac armat 
atît de detailat pregătit de im
perialism și întreprins de o armată 
de aproape 2.000 de oameni.

Atunci cînd în Cuba sînt dis
cutate evenimentele din ultimele 
zile se amintește epopeea eroică 
a luptei lui Fidel Castro și a to
varășilor săi împotriva dictaturii 
militare a lui Batista. 82 de oa- 

■mem au debarcat în provincia O- 
riente la poalele munților Sierra 
Maestra. Din ei au rămas în viață 
și au plecat în munți numai 12 
oameni în frunte cu Fidel Castro. 
Atunci, în decembrie 1956, micul 
grup de patrioți nu avea decît 12 
puști de model vecbi. La 16 luni 
după debarcare, detașamentul lui 
Fidel Castro nu dispunea decît 
de 162 de puști capturate în lupte 
crîrtcene de la unitățile armate ale 
lui Batista. Dar cauza pentru care 
a luptat detașamentul a triumfat.

Astăzi propaganda imperialistă, 
în încercarea de a justifica cumva 
înfrîngerea suferită, face mult tăm- 
bălău în jurul i,Mig-urilor sovieti
ce" care ar fi acționat împotriva

cu- 
en-

intervenționiștiloT debarcați. După 
cum a subliniat Fidel Castra in 
discursul său radio-televizat din 
23 aprilie, atunci cînd aveau loc 
operațiunile de zdrobire a inter- 
venționiștilor, pe cerul cuban nu 
s-a aflat nici un Mig. Agresorii e- 
rau bombardați din avioanele de 
fabricație americană ale forțelor 
armate cubane, rămase în Cuba 
încă de pe timpul lui Batista și a 
căror distrugere a fost anunțată cu 
atîta lăudăroșenie de organizatorii

COMENTARIU

agresiunii în momentul raidului pi
rateresc întreprins împotriva aero
dromurilor din Havana, Santiago 
de Cuba și San Antonio de Los 
Banjos în dimineața de 15 aprilie.

Victoria a fost dobîndită gra
ție unității poporului cuban, г>оіп- 
ței nestrămutate a oamenilor mun
cii cubani de a-și apăra pînă la 
ultima picătură de sînge liberta
tea și independența, uzinele și fa
bricile, pămîntul și fericirea. Cei 
șase milioane de cubani nu mai 
vor să fie robi ai imperialismului 
american și să muncească pentru 
exploatatori.

Acest lucru nu vor și nid nu-l 
pot înțelege „bunii vecini"- ai Cu
bei care „agită din nou deasupra 
ei bîta cea mare’-'-.

încă nu s-a stins ecoul ultime
lor salve pe peninsula Zapata și 
navele militare ale flotei america
ne au început din nou să brăzdeze 
apele în apropierea coastelor Cu
bei. O armată imperialistă se con
centrează la baza navală militară 
din C-uantanamo.

Ce planuri urzește acum guver
nul celui mai mare stat al așa-nu- 
rmtei „lumi libere" i •— aceasta

b •
este întrebarea pe care și-o pun 
acum cubanii. Dar aceasta nu în
seamnă că ei se tem.

Cu tot pericolul unei noi inva
zii armate a imperialiștilor, întrea
ga țară se pregătește 
entuziasm pentru a 
tr-un cadru solemn 
țională a oamenilor 
Mai. Nu există în 
prindere industrială, 
agricolă, magazin în care să nu 
se fi creat un comitet pentru săr
bătorirea zilei de 1 Mai. Aceste 
comitete se ocupă nu numai de 
pregătirea grandioaselor demons
trații și mitinguri populare ce vor 
avea loc în Havana, Santiago de 
Cuba și Camaguey. Ele mobili
zează pe muncitori și țărani, pe 
toți oamenii muncii în vederea 
dobîndirii de noi victorii.

Succesele realizate în dez
voltarea diverselor ramuri ale e- 
conomiei cubane, în planificarea 
producției oferă toate temeiurile 
pentru a se considera că anul 
1961 va fi pentru Cuba un an re
cord în ceea ce privește produc
ția globală a industriei și agricul
turii, Luînd cuvîntid la expoziția 
agricolă, inaugurată acum 
zile lingă Havana, 
Dorticos a subliniat 
producției 
Cub a se 
pesos, cu 
mattv 20 
în 1960.

Dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale a țării, în pofida bloca
dei economice instituite de impe
rialismul american, creșterea ni
velului de trai al poporului cuban 
— iată încă o dovadă incontes
tabilă a tăriei puterii revoluțio
nare a oamenilor muncii din 
Cuba.

N. CIGHIR 
corespondentul agenției TASS

cu un colosal 
sărbători tn- 
Ztua interna- 
muncii — 1 
Cuba între- 
cooperativă

cîteva 
președintele 
că valoarea 
acest an în 
un miliard

realizate în 
va cifra la 
alte cuvinte, cu aproxi- 
la sută mai mult decîi
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