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Cei care pășesc in frunte

fost

o echipă din 9 membri de partid 
dintre cei moi bani mineri, Gros 
Nicolae, Tarșoș Eugen, și prin
tre ei directorul minei, tov. Co
teț Iosif, care cu ajutorul a 9 
aparate de salvare împrumutate 
de la alte exploatări, au tăiat 
în decurs de 24 . de ore porțiu
nea de 24 m. a galeriei astupate 
cu rambleu și un dig de beton 
de un metru grosime, făcînd le
gătura puțului 7 vest cu orizon
tul minei. In labirintul subteran 
a pătruns âeriil dădător de 
viață.

Lucrările de redeschidere con
tinuau cu succes. Galeriile au fost 
re amenajate, a început să păcă- 
ne primul ciocan de abataj, s-au 
montat primele linii pe care va- 
gonetele au început să ducă spre 
suprafață, Ърге uzinele țării, pri
mele tone de cărbune din mina 
renăscută» . Prin munca plină de 
abnegație a veteranilor minei, în
suflețiți de exemplul comuniști
lor, miba Vulcan a fost smulsă 
din ruine și redată vieții: ex
ploatarea cărbunelui a început 
cu un an rtiai devreme decît pro
ved au calculele făcute de ia în
ceperea redeschiderii minei.

...Și aaipi spre noi izbînzi! 
Patria ceri cărbune. Minerilor 
vulcăncni le-au venit în ajutor 
utilajele sovietice. Mina a fost 
înzestrată cu mașini moderne. 
Dar mașinile fără oameni, care să 
le mîntiiască nu au viață. La 
mină au început să sosească pen
tru a îmbțățifi meseria de mi
ner sute 'd| tmer din toate col
turile țării. ' Dar acești oameni 
nedeprlnșj,„cu munca trebuiau

Citiți în pagina IV-a:
• Expoziția internațională a muncii.
• Adunarea festivă de la Moscova închinată Zilei victoriei.
• „Cuba a devenit o țară cu adevărat liberă*'.
• In legătură cu situația din Angola.
• In Algeria continuă acțiunile ultracolonialiștifat
• Foileton : Chornbe nu ntaf e fericit.
• Declarația Ministerului Apărării al Ghanei.

Tînărul miner Ștefan Nicolae conduce una din 
cele mai bune brigăzi de la mina Uricani. In pri
mele patru luni brigada și-a depășit cu 9,3 la sută 
planul și a extras cărbune de cea mai bună cali
tate Discutînd tocmai despre acest succes au fost 
surprinși minerul șef de schimb Moglan Dumitru, 
Muguran Gheorghe, Diaconu Nicolae, Luca Ghe- 
za, Bartok Alihai, toți ortaci de nădejde ai lui 
Ștefan Nicolae.

-O-

Cu mai bine de 10 ani în ur
mă, într-o seară de toamnă tîr- 
zie, peste curtea minei Vulcan 
plină de bălării, printre ruine și 
dărâmături, a răsunat Interna
ționala. Ea a fost intonată intr-o 
încăpere care duhnea încă a mu
cegai de un mănunchi de comu
niști. In seara aceea a fost con
stituită organizația de partid a 
exploatării. Refrenele cîntecului 
răsunau solemn și grav. Era o 
chemare la luptă, la reînvierea 
minei sortită morții de capita
liști. Da, comuniștii chemau ve
teranii minei la desfundarea pu
țurilor surpate,, la refacerea ga
leriilor distruse, la lupta în care 
eț se angajaseră să pășească în 

^Ăzi, mina Vulcan e fruntașă 
pe țară. Iată dovada cea mai 
grăitoare a izbînzii asupra tre
cutului, o mărturie a vieții tre
pidante ce pulsează azi în a- 
ceastă mină, a izbînzHor cuceri
te în lupta în a cărei prime rîn- 
duri pășesc comuniștii.

...Minerii comuniști au
primii care au pornit să înfrunte 
labirintul cu gialeriile surpate 
din adincurile pămîntului. Cu u- 
nelte rudimentare și insuficiente, 
ei duceau o luptă încordată pen
tru refacerea vechilor drumuri 
spre bogățiile subpămîntene. Din- 
tr-o dată însă totul s-a oprit.

— E pericol tovarăși!
A fost convocată o adunare 

fulger a organizației de partid, 
Se discuta cu febrilitate. A Ле» 
venit un obstacol ce рЙШИа 
toate lucrările de deschidere. Du- 
pă ce minerii birui soră îtttr*u»n . ........... _
timp record apele ce inundaseră «risca#, ir- ormați în luptători 
mina, ei duceau o luptă fndîffftă frontal faptei pentru ml»,
pentru redeschiderea arterei prin- -x-1—--
cipale a exploatării, a galeriei de 
legătură dintre cele trei puțuri 
ale minei. înainte de a face le- 

4. gătura între puțurile Procop și 
i 7 vest, care asigura restabilirea 

aerajului în adîncuri, orizontul a 
fost inundat de gaze otrăvitoa
re. Emanațiile au întrerupt toa
te lucrările de redeschidere. In
stalații puternice de ventilație 
lipseau. Totuși timpul nu aștep
ta. Lucrările trebuiau continuate.

— Să tăiem de urgență por
țiunea galeriei pînă ia puțul 7 
Vest — s-a propus de adunarea 
comuniștilor. Astfel, s-a format

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

Angajamentul a fost îndeplinit
*

In cinstea celei de 
a 40-a aniversări a 
înființării

- colectivul
de vagoane din Pe
troșani s-a angajat 
printre altele să re

ia maximum 
trenurilor 
atît în

P.C.R., 
Reviziei

ducă 
numărul 
întîrziate 
stație cît și pe par
curs. și să-și îndte-

MEREU IN FRUNTE
Zorile abia s-au ivit de după crestele împădu

rite ale munților. In micuțul cartier al muncitori
lor forestieri de la Arcanul se fac pregătiri fe
brile de plecare.

— Dați-i zor fraților — se auzi 
Nicolae. Să-i dăm și azi vîrtos că 
sporim mereu realizările pe care 
în cinstea aniversării • partidului

Oamenii' nu s-au lăsat îftdemnați

Realizări în întrecerea ♦ 

socialista :
• 

tone de cărbune, careZ 
se adaugă celor 183.Ou^ J 
lei economisiți peste • 
plan în trimestrul I al • 
anului. X

• La mina Uricani, ♦ 
în întâmpinarea aniver-« 
sării partidului, toate X 
brigăzile de mineri du. ♦ 
abatajele minei au ra- ♦ 
portat că planul pe X 
primele. 4 luni a fost X 
îndeplinit și depășit. ♦

. Pe ‘ mină cele mai de ♦ 
seamă rezultate le-a X 
obținut brigada condu- ♦ 
să de Timofte Spiridon, 
care a dat peste planul ♦ 
său 1075 tone de ear- X 
bune cocsificării, ia- de* 
la lucrările de' pregătiri ♦ 
brigada lui 
Constantin care a exca
vat 834 m.c. 
peste plan.

• In luna 
mai 
le-au 
de la

vocea lui Pop 
se cade s-ă ne 

le-am dobîndit

midt cărbune,
— 12 flăcăi, îi cresc

eu — se angâjă comunistul Bfljte 
Pavel, unul din veteranii minei. 
El și-ai format o brigadă numai 
din băieții nou veniți la mină. 
In fiecare' zi intra în subteran 
pe alte schimburi. Deseori rămî- 
nea. în mină cu fiecare schimb. 
Aici în fața frontului negru, în 
lupta corp la corp cu stratul în
cleștat în ștrîqsoarea adîncuri- 
lor, îi pregătea»: pe viitorii luptă
tori ai bătăliilor subterane. In a-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

plinească ritmic și 
la toți indicii pla; 
nul de producție.

De curînd s-a fă- varășii 
cut bilanțul întrece
rii. Pe primul loc 
s-a clasat tura' de 
tineret condusă de 
Neață Gheorghe ca
re și-a • îndeplinit în 
proporție de 126 la 
sută sarcinile de

•
plan. La acest 
ces și-au adus 
plin contribuția 

. i Radu An- 
ghel, Enache Con
stantin, Ghioancă 
Ioani». Geamănă Iu- 
liu, Morarii Iuliu și' 
mulți alții.

P. CIOACA 
corespondent

suc- 
din 
to-

pentru a doua 
oară. Grupuri, grupuri s-au îndreptat grăbiți 
spre platformele ce sînt trase Zilnic..de micuța lo
comotivă forestieră spre izvoarele Jiului de vest, 
de'tmde coboară încărcate cu lemn. Odată urcați 
toți pe platformă, se âiteî Vocea hli Popa Oata- 
vian.

— Gata, tovarășe Argint. Putem pleca.
Un șuierat prelung și locofnotiva pufăind 

pieptiș panta. Ajunși la locul de încărcare, 
resîtierii și-au pregătit platformele.

— Să-i dăm pogan și în 15 minute să le a- 
vem înțărcate — se auzi o voce.

Apoi nu s-a mai auzit nici un cuvînt. Prinși 
în vîrtejul muncii, bătrînul Popa, Debrețin Iosif, 
Leva/Mihai și ceilalți se înțelegeau de minune 
numai din priviri. N-au trecut decît 12 minute 
și platformele erau deja încărcate.

— Dați-i drumul la vale — se auzi vocea lui 
Leva Mihai.

Convoiul platformelor, tras de locomotivă, în
cepu să coboare.

...Inserarea a coborît’ pe ne
simțite. Obosiți, dar cil ’ mulțu
mirea întipărită pe față, Pop 
Nicolae, Popa Octavian, Leva 
Mihai, Debrețin Iosif și , ceilalți 
s-au îndreptat spre cabanele pri
mitoare. Aveau și * de ce să fie 
mulțumiți. Realizării , . zilnice 
anterioare și le-au întrecut cu. 20 
m. ,c. la bușteni dș brad și<;u 40 
m.e. la lemn de foc. E și normal, 
întrecerea, continuă,, iar ei .țitf să 
fie mereu în frunte. .

TITU CORNEA
corespondent

luă 
fo-

• Datorită importam 
*telor depășiri de plan
♦ obținute în perioada 1.
♦ ianuarie — 9 nua in- 
Z clusiv, colectivele mul-
♦ tor sectoare de produc-
♦ ție dau cărbune în con- 
Xtul ultimelor zile de 
X muncă din luna mai.
♦ Așa de exemplu, rmne- 
•» rii sectorului 1 al nu 
X nei Petrila. sector frun- 
X taș pe bazin, au extras
♦ încă la 6 mai primele
Z3Q .Li.... ■-
X contul lumi . iunie,
♦
♦
♦__________________ _____

♦ cărbune pentru de 
Z 2Э mai, iar colectivul
♦ sectorului l mina Lo~
♦ nea extrage 
Z pent, и ziua de
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦♦__ _o„, _______ _ __
♦ nei Petrila dau produc;
♦ 
♦■ ♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ că peste plan în
♦ curent, colectivele
♦ ploat arilor carbonifere 
Z au., abținut deja circa 
*2.500000 -lek Minerii
♦ de la Aninoasa au be- 
+ neficiat în aprilie, pen- 
Z tru reducerea procentu-
♦ lui de cenușă în cărbu-
♦ ne cu 2,4 la sută de 
Z bonificații egale cu va 
Z loarea a peste 1500 to-
♦ ne de cărbune. îmbuna
♦ tăț 'md calitatea
♦
♦
♦ 
♦ 
♦♦
♦
♦
♦

♦

30 tone de cărbune în 
mi

nerii din sectorul V' 
mina Lonea dau acum

cărbuue
25 mai.

Alte colective de sec
toare, printre care cele 
de la sectoarele l șt 11 
Vulcan, И Uricani, UI 
Lupeni, UI Petrila ;i 
întregul colectiv al mi-

ție în contul celei de a 
doua jumătăți a lumi 
mai.

• Din totalul de cir
ca 4.400.000 lei cît s-au 
angajat să economiseai- 

anul 
ex-

cărbu 
nelui extras în aprilie 
cu 1,8 la sută minerii 
de la Vulcan au obți
nut bonificații egale cu 
valoarea a circa 1000

Sorescu X♦
galerie ф*♦ 

«stei cele X 
rezultate X 

minerii ♦
bune 

obținut
... Uricani. In pe- ♦ 

rioada 3—9 mai inclu- X 
siv’ ei, au îndeplinit pla- J 
nul în proporție de ♦ 
i l o,ti ia sută. Colecti * 
vul minei Petrila și-a J 
realizat de asemenea • 
planul în proporție de« 
107,2. la sută, iar ’cei J 
de la. Lonea în prapor- ♦ 
tie de '13 la iută. ••

• Z.iua de 6 
fost pentru minerii de • 
ta Lupeni o zi deose- Z 
uită. Atunci ei au тип- X 
cit în cadrul unor en- • 
tuziaste schimburi de o- ♦ 
noare în cinstea ani-« 
versorii partidului. Pe X 
mină planul zilnic 
fost depășit cu

a ♦
.... ... 135 î
tone de cărbune 'cocsl- X 
ficabil, cele mai hune X 
rezultate fiind / obținute X 
de minerii de la sectoa-Z 
rele I А, П, HI. ♦

» fentirea

în Petro- 
In clișeu 
din inte- 
frutnosu-

Scutere „Ma- 
net“, motoci
clete . și multe 
piese auto-moto 
se pot vedea și, 
bineînțeles cum
păra din noul 
magazin deschis 
recent 
șani. 
aspect 
riorul
lui magazin.

T
MB

ti1

In cinstea celei de a 40-a ani
versări a partidului, colectivul 
Teatrului de stat din Petroșani a 
prezentat recent premiera cu spec
tacolul „Oameni care tac“ de Al. 
Voitin.

Piesa se înscrie ca fiind una 
dip, realizările izbutite ale dra
maturgiei originale. Ea evocă o 
pagină din glorioasa luptă a parti
dului pentru libertatea și ferici
rea poporului. Acțiunea este situa
tă în anul 1943, oglindind lupta 
comuniștilor împotriva rînduielilor 
nedrepte, forța lor morală de ne
zdruncinat, încrederea nemărginită 
în izbînda cauzei lor drepte. Co
muniștii — oameni care tac — 
înfruntînd sălbăticiile organelor de 
siguranță, în condițiile grele ale 
ilegalității luptă cu însuflețire pen
tru a duce cuvîntul partidului în 
mase, pentru a mobiliza 
popor la acțiuni hotărîte 
rea răsturnării odioasei 
antonesciene.

Tăcerea oamenilor din ,___ .
Al. Voitin este o minunată calitate 
a comuniștilor care, chiar cu pre
țul vieții lor, nu dezvăluie nimic 
în fața organelor de siguranță, ră- 
mînînd credincioși cauzei căreia 
și-au consacrat viața. Tăria morală 
a ceferistului Axinte sau a studen
tei Rada izvorăște din dragostea 
fierbinte față de partid, din opti
mismul emoționant al oamenilor 
care tac față de viitorul luminos, 
din încrederea în victoria finală.

întregul 
în vede- 
dictaturi

pi'esa lui

cu 
sin- 
mai

Elogiu ligiiloiiloi ooioMoii peeltu №№ 
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Acești eroi care se dăruiesc 
generozitate cauzei poporului 
tetizează tot ce este mai bun,
curat. Curajul comuniștilor, dîrze- 
nia lor fac ca ei să exercite o 
puternică influență asupra tuturor 
oamenilor muncii care, dat fiind 
comportarea fermă a acestor fii 
neînfricați ai poporului, înțeleg tot 
mai bine sensul luptei, .urmează 
cu încredere luminoasa pildă a 
comuniștilor. Astfel se explică pu
terea' de atracție exercitată de 
Axinte și Rada asupra profesoru
lui Banu, a textilistei Maria, asu
pra negustorului ambulant Zigu și 
a cîntăreței Flora.

Cotropitorii fasciști primesc lo
vitură după lovitură pe front, iar 
în țară comuniștii își intensifică 
acțiunile de sabotaj, de tipărire și 
răspîndire a manifestelor, de mo
bilizare la luptă a maselor largi 
împotriva dictaturii militare. In 
fața acestei situații, organele de 
siguranță hotărăsc arestarea unui 
grup de comuniști cu scopul de a 
afla locul tipografiei ilegale. Oda
tă cu comunistul Axinte și utecista 
Rada sînt arestați, în diferite îm
prejurări, și alți oameni : profeso
rul Banu, studentul Mihai, texti- 
lista Maria. Pentru pricini diferite 
sînt arestați și Zigu, negustor am
bulant și Flora, cîntăreața. Aceștia 
din urmă sînt introduși în aceeași

VICTOR FOLEȘI

(Continuare în pag. 3-a)

Zilnic..de
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MINIERI
MAISTRUL MINIER —

. conducător tehnic nemijlocit
»In frontale, 3 fâșii pe 2 zile I

îndrumare a

Raportînd partidului succesele 
obținute în întrecerea socialistă în 
cinstea glorioasei aniversări, mi
nerii multor sectoare de producție 
de la exploatările carbonifere se 
mîndresc printre altele și cu faptul 
Că peste 85 la sută și în multe ca
șuri chiar toate brigăzile sectoare
lor și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan.

îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan de către 
un număr tot mai 
marc de brigăzi 
de mineri are la 
bază o mai bună 
ajutorare, mai bu
nă organizare și 
muncii lor. Aceasta este tocmai sar
cina de bază a maistrului minier.

La exploatările Văii Jiului îți 
duc munca un mare număr de 
maiștri minieri capabili. De nu
mele unor maiștri mineri ca De
meter Ioan, Cenaru Gbeorghe de 
la Petrila, Macavei Alexandru, 
Sferlea Melinte de la Lonea, Ve- 
lea Vasile de la Aninoasa, Dăs- 
eălescu Alexandru de la Vulcan, 
Năpău Vasile de la Lupeni, Mar- 
dare E. de la Uricani sînt legate 
succesele obținute de brigăzile de 
mineri în lupta pentru îndeplinirea 
Sarcinilor de plan.

In fața maiștrilor minieri stau 
in etapa actuală sarcini de mare 
Însemnătate. Minerii, încurajați de 
Succesele de pînă acum, sînt hotă 
riți să muncească mai bine, mai 
Cu spor, să extragă înainte de ter
men cele 220.000 tone de cărbune 
peste plan. In lupta lor ei trebuie 
să simtă mai mult sprijinul teh
nicienilor și maiștrilor.

Atenția cadrelor tehnice medii 
trebuie să fie concentrată în pri

it O T Д

Puțu-i gata, 
moletele însă nu

Constructorii de la O.C.M.M. 
s-au angajat ca în prima decadă 
a lumi mai si predea beneficiaru
lui printre alte construcții indus
triale, fi complexul de la supra- 
faa minei Uricani. Cînd și-au 
luat angajamentul, constructorii 
au crezut că vor primi la timp 
utilajele de care au nevoie.

lată însă că a trecui termenul

prevăzut în angajament, dar obiec- 
tivele nu au fost predate. La puțul 
principal de extracție, mașina se a- 

flă gata montată, turnul puțului este 
ridicat (vezi clișeul1) dar predarea 
lui către beneficiar întîrgje din 
cauză că moletele nu există la 
șantier. Vinovați pentru aceasta 
sînt tovarășii din Direcția comer
cială a C.C.V.J. (director ing. 
Abraham Otto) care nu s-au în
grijit din timp să asigure cons
tructorilor piesele necesare.

Așa dar, neglijența unora... pa
guba altora. De ce se întîmplă 
astfel de lucruri ?

ș

2
1

mul rînd asupra creării posibilită
ților ca fiecare brigadă, fiecare 
loc de muncă să-și îndeplinească 
ritmic sarcinile de plan. In acest 
sens este bine venită și trebuie ex
tinsă metoda aplicată de sectoarele 
I șl Ш ale minei Petrila ca de
cadal, sau chiar mai des după ne
voie, să se analizeze situația înde
plinirii planurilor pe locuri de 
muncă și revire. In acest fel к pot 

lua măsuri urgen- 
" ' te și eficace Pett

ys , , , I tru lichidarea u-
Pe teme actuale • nor demențe «- 

; xistă un control 
mai activ asupra 

muncii maiștrilor minieri. Metoda 
aceasta, aplicată atit la Petrila cît 
și la Uricani, a dat roade bune.
La mina Uricani, de pildă, în pri
mele patru luni 
din brigăzile de

' depășit sarcinile 
Petrila peste 85 
găzi.

Sarcinile care
ploatărilor carbonifere impun creș
terea considerabilă a vitezelor de 
avansare în toate genurile de lu
crări miniete. Condițiile actuale de 
mecanizare permit trecerea în fron
tale de la o fîșie pe zi la 3 fîșii 
pe două zile, la abatajele cameră 
extragerea a două cîmpuri pe 
schimb, la înaintări obținerea unor 
avansări zilnice de 4—5 m. Este 
insă necesară o mai bună deser
vire a brigăzilor de mineri și în 
această privință maiștrii minieri 
sînt factorii esențiali. Un transport 
adecvat, ritmic, la locurile de mun
că goale și armături la timp, pla
sarea judicioasă șî completă a fie
cărui loc de muncă, iată direcțiile 
în care trebuie acționat de către 
fiecare mșișțxu minier, fără însă, 
a face ștaigăreală la puț sau pe 
galerii, atitudini tn care se com
plac încă mulți maiștri minieri.

In ridicarea rolului maistrului 
ca îndrumător nemijlocit al proce
sului de producție s-au făcut pași 
de seamă. Faptul că peste 75 la 
sută din maiștrii minieri de la ex
ploatări sînt antrenați în întrece
rea socialistă pe profesii, faptul 
că mai bine de 70 la sută din 
revire și-au îndeplinit și depășit 
indicii de plan pe primele 4 luni 
constituie exemple elocvente. Mo
bilizați de organizațiile de partid, 
tehnicienii și maiștrii minieri tre
buie să fie cu adevărat conducă
torii producția- Partidul și guver
nul le-a creat acestor oameni con
diții materiale bune. Ei trebuie 
să dovedească prin fapte că me
rită cinstoa acordată.

Ing. GH. DUMITRESCU

peste 95 la sută 
la abataje și-au 
de plan, iar la 
la sută din bri-

stau în fața ex
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Л

r
i 
/

l

La lucrările de înaintare se pot obține 
avansăm mari

maistrului minier Gherman Traian
cărbune la nivelul prevăzut de Directi- 
al partidului pune sarcini deosebit de

î

V
5

Din referatul
Creșterea extracției de 

vele Congresului al IH-lea 
Importante atit în fața minerilor de la abataje, cît și a celor de 
la înaintări care trebuie să deschidă noile rezerve de cărbune. Pen
tru minerii de la înaintări principalele sarcini sînt: creșterea vi
tezelor de avansare, concomitent cu îmbunătățirea lucrărilor execu
tate și folosirea tot mai largă a 
de me.

La mina Vulcan, în sectorul de 
investiții, se obțin indici înalți 
la săparea galeriilor noi, folo
sind cu succes metoda de săpa
re a galeriilor direct la profilul 
de betonare, cu susținere provi
zorie cu armături metalice. In 
mod obișnuit încheierea unui ci
clu complet de lărgire în galeria 
simplă cu vatră betonată, în că
zui cînd nu se aplică metoda 
concepută la mina Vulcan, se face 
în 6 schimbtib de muncă. Se ob
ține astfel o viteză medie de a- 
vansare fn jurul a 40—42 m./lu
nă, valoarea manoperei revenind 
la circa 363 lei/m. galerie. La 
galeriile în formă de potcoavă 
cu vatra nebetonată ciclul com
plet de lărgire și betonare se e-

Rezumatul referatului prezentat de maistrul miner Suba Alexandru 
mina Lupeni

In ultimii ani mina Lupeni a devenit cea mai bine înzestrată 
mină din Valea Jiului, cu utilaje de înaltă productivitate. Spre fi
nele anului trecut și în primele luni din acest an în abatajele 
frontale de la sectorul IV B, pe stratul 15 s-au introdus puternice 
cratere blindate, haveze, armături metalice cu grinzi în consolă, 
sisteme hidraulice pneumatice ca re permit mutarea craterului 
fîșie fără demontare. S-au creat 
extragerea unei fîșii pe zi la cel

Stratul 15 se exploatează la 
sectorul IV В in blocul VI între 
orizonturile 565—535 pe o lungi
me pe Înclinare de aproape 190 
M, Se exploatează prin metoda 
cu abataje frontale pe înclinare 
cu avansare direcțională. Pentru 
tăiere s-a folosit, după caiz, tă
ierea cu ciocanul de abataj, cu 
armare în lemn, grinzile fiind 
dispuse perpendicular pe front, 
sau cu mașina de havat și ar
marea metalică cu grinzi perpen
diculare pe front.

După metoda folosită atit în 
tăiere cît și la armare, norma 
realizată a oscilat între 2,18 tone 
pe post (la armarea în lemn șî 
tăierea cu ciocanul de abataj) și 
4,11 tone pe post în medie (la 
armarea metalică și tăierea cu 
haveza de pe crațerul blindat).

La metoda folosită cu tăiere 
din ciocan și armarea în lemn, 
montarea și răpirea se executau 
după ce erau scoase două fîșii. 
Se putea deci lucra cu două 
schimburi de tăiere productive, 
urmate de cite un schimb de 
montare și răpire. Avansările ob
ținute prin acest procedeu au os
cilat între 22—24 m./lună și au 
atins doar în septembrie 1959, 
29 m./lună. Productivitatea me
die realizată a fost de 2,18 tone 
pe post, iar consumul de lemn 
de circa 47 muc./1090 tone căr
bune.

Odată cu introducerea havezei lu
crurile s-au îmbunătățit intrucitva. 
Cu haveza se executa doar făga
șul lăsîndu-se astfel încă o față 
liberă în masivul de cărbune. La 
prima fișie nou tăiată, stilpii de 
la front se completau abia după 
trecerea havezei. Cu acest sistem 
de lucru s-a atins o viteză medie 
de avansare maximă de 34 m. 
pe lună ,(în decembrie 1960 la 
panoul ІЛ productivitatea medie 
fiind de 2,65 tone pe post, iar 
consumul de lemn de 45 m. c. 
la 1000 tone cărbune.

Ulterior, metoda de abataj 
s-a îmbunătățit prin introduce
rea susținerii metalice cu sttlpi 
GHH și grinzi articulate tn con
solă, grinzi așezate ia 0,80 m. 
distanță intre ele. La începutul 
schimbului1 de tăiere, frontul se

mecanismelor și susținerii mo- 

xecută In 5 schimburi. In acest 
fel, aceeași formație de lucru 
poate obține o avansare de 53-55 
m./lună, manopera scăztnd valo
ric la circa 270—280 lei/metru.

In condițiile cînd planul de ex
tracție la exploatări crește verti
ginos an de an, asemenea viteze 
de avansare sînt insuficiente. 
Soluția, pentru creșterea avansă
rilor medii, o constituie -doar 
mărirea dimensiunilor blocurilor 
de beton prefabricate și mecani
zarea operațiilor de montare a 
lor pe profilul galeriilor. O ma
cara cu portanță de 500 kg, so-, 
luționează această problemă. Blo
curile de beton prefabricate pot 
avea în asemenea cazuri un vo
lum de circa 8 ori mai mare

pe 
la

fi- 
Se

astfel premisele trecerii de 
puțin 3 ftșii pe două zile.
găsește havat, transportorul 
ind montat lingă cărbune, 
scoate fîșia havată, se ridică 
grinzile și se susțin cu un singur 
stîlp. In schimbul următor se 
havează din nou, se completează 
grinzile cu sttlpi necesari.

Cu acest sistem de lucru s-au 
obținut următorii indici tehnici 
economici:

— consum de lemn pe mină 
rășinos: 17 m. c./lOOO tone; a- 

vansairea maximă : 3fr‘ m./lună. 
(in iulie 1960); productivitatea 
medie pe metodă 2,96 tone pe 
post.

In zonele unde stratul 15 in 
blocul VI a permis exploatarea 
pe toată înălțimea lui (culcuș- 
coperiș) s-a folosit metoda, de ex
ploatare cu armarea in lemn pa
ralel cu frontul și metoda cu sus
ținere metalică, armăturile fiind 
așezate tot paralel cu frontul, iar 
tăierea făcîndu-se cu exploziv. 
Indicii obținuți au fost următo
rii: la prima variantă s-a rea
lizat o productivitate medie de 
3,42 tone pe poet la o avansare 
medie de 22 m./lună și maximă 
de 27,5 m./lună, la un consum 
de lemn de 45 m.G/1000 tone
cărbune. La a doua variantă, pro
ductivitatea medie a crescut la 
3,95 tone pe post, avansarea me
die 24 m./lună și maximă de

mim Vulcan
decît cele folosite în prezent, cu 
latura lungă de 1500 mm. Or
ganizarea lucrului cu blocuri de 
mari dimensiuni rămîne neschim
bată față de cea actuală, dar pe 
ciclu se va putea betona 1,5 m. 
galerie. Cu o asemenea avansare 
pe ciclu la betonare se poete 
realiza, folosind bineînțeles lu
crul cu macaraua, o avansare 
medie lunară în jurul a 114 m. 
galerie. Manopera scadte în a- 
ceastă ipoteză la 134 lei/m. ga
lerie. Timpul de lucru la monta
rea unui asemenea inel se poate 
reduce cu circa 50 la sută dacă 

. între blocuri se pun plăcuțe de 
lemn în locul mortarului de ci
ment.
* Avansarea aceasta de 114 m. 
pe lună nu constituie totuși о 1P 
mită. Modificarea formei blocu
rilor și a monografiile» de ar
mare poate duce la creșterea sub
stanțială a avansării. Blocurile 
de beton prefabricate, propuse de 
maistrul miner Gherman Traian, 
au secțiunea mai mare deett be* 
ionitele cu care se lucrează azi

„Pagină alcătui
tă din materialele 
prezentate la prima 
sesiune tehnico-ști- 
ințifică a maiștrilor 
mineri"

cu mijloace 
productivitate, 

folosește tot 
și haveza, în

tăiere se

29,5 m./lună, cu un. consum de 
lemn de 18 m.e./lOOO tone căr
bune.

Acum în frontalele din panou
rile I și II ale stratului 15 ex
ploatarea se face 
moderne de marc 
Pentru 
ciocanul de abataj . 
complex cu armarea metalică cu 
grinzi în consolă dispuse perpen
dicular pe front. Transportul se 
face cu crațerele blindate PZP 45 
care permite trecerea havezei 
KMP-3 pe blindurile lor. Crațe
rele acestea (sectorul are în do
tare pină acum 2 asemenea uti
laje) au o capacitate de tiș^> 
port de 120 tone pe oră la o Iui?* 
gime maximă de 200 m., cu vi-

teză de 0,72 m./sec. Actuala în
zestrare a abatajelor sectorului 
este capabilă să asigure extra-, 
gerea a cel puțin 3 fășii de căr
bune în două zile ! • •_ >

Conducerea tehnică, a sectoni- f 
lui și a minei, au făcut Ineă o 
greșeală așezlnd crațere blindate 
cu mare capacitate orară de 
transport In serie cu cele exis
tente (SKR-11) cu capacitate 0- 
rară mult mai mică. Acest fapt a 
făcut ca munca în abataje să su
fere strangulări. Cu elimi
narea acestor deficiențe se 
poate trece la exploatarea a 
cel puțin 3 fîșii pe două zile. 
Metoda și-a dovedit din plin e» 
fîcacitatea: o productivitate me
die de 4,11 tone pe post; avan
sare medie 25 m./lună și maxi- 

(în condițiile actuale) de
n./lună; consum de lemn

murn (
30,3 m./lună; 
de 15 m.c./lOOO tone cărbune.

‘"Лгу

și sînt prevăzute pe fețele lor cu 
cite două canale la distanță e- 
gală. Zidăria de beton (inelul de
l, 5 m.) făcută cu asemenea blo
curi trebuie să se sprijine pe 2 
inele de fier, curbate după for
ma galeriei, care intră în cana
lele practicate în blocuri.

Formația de lucru rămîne tot 
aceea cu 3 oameni pe schimb. 
In cazul cînd se lucr.ează la o 
galerie cu profil circular se pot 
realiza 5 cicluri pe zi, adică 7,5
m. avansare sau 195 m./lună. 
Cînd se betonează o galerie tn 
formă de potcoavă, se pot reali
za 6 cicluri pe zi sau 9 m. gale
rie, respectiv o avansare de 234 
m./lună. Prețul manoperei scade 
la circa 67 lei/m. galerie.

Obținerea unor asemenea vite
ze de avansare este perfect po
sibilă. Mijloacele tehnice de care 
dispunem azi, îmbinate cu orga
nizarea mai bună a muncii, cu 
realizarea macaralei propusă, pot 
asigura viteze de avansare la be
tonare din ce în ce mai mari.

Concomitent cu creșterea vite
zei de avansare la lucrările de 
betonate trebuie sporită și vite
za lucrărilor de săpare și lărgi
re. domeniu în care există de a- 
«menea rezerve interne suficiente.
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Chemări nescrise în adîncuri i
4

Cei care pășesc ia frunte
(Urmare din pag. l-a)
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Ore 13. Zi însorită de mai. Sfi- 
dînd sala de ponta}, minerii din 
schimbul 11 au hotărtt să facă 
pontajul la... iarbă verde. Stăteau 
la soare în apropierea unei li
vezi. In drum spre intrarea în mi
nă ei respirau 
proaspăt, dorind parcă să-l ducă 
în piepturile lor 
tri sub pămint.

Ora 14. Deși în abatajul fron
tal 206 din sectarul 11 al minei 
Vulcan nu se aude sirena uzinei 
electrice care vestește începutul ți
nui nou schimb de munci ortacii 
din schimbul 11 al brigăzii comu
nistului Păcuraru Traian au pre
luat la timp locul de munci.

— Cum e timpul afară i vrea 
să afle Palade Vasile șeful schint-

cu nesaț aerul

la sute de me-

bului I de la Rusu Constantin ll.
— Frumos, ca in mai — îi ris 

punde cel din urmă după ce se 
eliberează de cămașa cere i se 
părea că-l stinjenește, Mașina elec
trică de perforat mînuită da ai 
străpunge frontul rînd pe rînd 
in 105 locuri.

Ore 75. Se fac pregătiri in ve
derea pușcării. Marcu Dumitru,

♦

»

4
4•4

♦

♦ 
»

*»*Vi>*/ de schimb străbate abat a- 
Ifa de la un capăt la altul și dă 
j dispoziții. Crațerul, așezat chiar
♦ sub peretele de cărbune, este su-
♦ praînălțat pe o porțiune, se fac 
« asigurări suplimentare, abatajul 
J este stropit cu apă.
. . . .. .... _ _.l
♦
♦

♦
4
♦
4•
4
4

te ferestre cu geamuri mari, lu
minoase.

Stoica făcu ochii mari. „Ce au 
geamurile cu munca de încărcător 

tn-

4

m intri pentru cărbune mai mult, 
de «a mai bună cafltate.

Cfnd brigada comunistoiul 
Drob Gheorghe a pornit bătălia 
pentru îmbunătățirea calității 

. producției, mulți au dat din ti
mer! eț> neîncredere, lri fața bri
găzii s-a ivit un obstacol care 
părea de netrecut: în stratul de 
cărbune a apărut o Intercalate 
groasă dt steril care punea sub 
semnul întrebării calitatea pro
ducției. Au fost zile grele. Dar 
Drob Gheorghe era prezent unde 
era mai greu. Muncea Încordat, 
la tăierea intercalatei, la alege
rea șistului, însuflețind minerii 
în învingerea greutăților. Briga
da a învins: a extras cărbune 
mult, de bună calitate.

Preocuparea pentru calitate a 
devenit o preocupare de frunte 
la fiecare loc de muncă.

Membrii de partid pășesc, ca 
întotdeauna, in primele rtndurl 
ale bătăliei pentru cărbune, dfnd 
forță întrecerii pentru înfăptui
rea mărețelor sarcini puse de 
partid.

--------------- -O-------------------—
Г N LIBRARII:

cești ani de întreceri tumultuoa
se, de lupte dîrze, comuniștii 
Vizi Andrei, Mihai Stefan, Pall 
Ștefan și ceilalți veterani ase
menea lui Bdjte, i-au crescut pe . 
vulturii de azi ai Vulcanului, pe 
Zaharia loan, Hunyadi loan, 
Păcuraru Traian, Gantz Ștefan, 
generația nouă a exploatării. 
Lupta comuniștilor pentru for
marea brigăzilor de mineri, pen
tru viitorul minei, a fost încu
nunată de izbîndă.

...In aceste zile viata nouă a 
minei pulsează mai puternic că 
orieînd. In fiecare abataj, la fie
care loc de muncă, pretutindeni 
domnește același ritm de muncă 
intens. Este expresia forței vigu
roase pe care o imprimă organi
zația de partid bătăliei desfășu
rate de colectivul exploatării pen
tru sporirea producției, pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Agitatorii comuniști, prin în
demnul lor, prin exemplul lor, 
însuflețesc lupta brigăzilor de

Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

Petroșani

STUDIOUL EXPERIMENTAL 
prezintă 

joi slmbătă 13 
fi duminici 14 mai 1961, 

' orele 19,30

: JOCUL RRMOSTEI.
ai imWiĂRii

Comedie în 3 acte 
de Marivaux

Regla artistica:
0. Căpitanu 

Scenografia : E. Моіяа

al vagonețelor la rol F- —■ se 
treba el nedumerit.

— iți pun ferestre ca si ai 
lumină destulă și să vezi la rol 
fiecare pietricică care ar vrea si 
scape in cărbune. Cărbunele nost ♦ 
trebuie să fie curat. Toată lumea * 
fierbe, sa frămîntă și noi nu avem ț 
dreptul să moțăim netulburați. j

Ora 18- In galeria transversali 1 
toți membru brigăzii erau înșiruiți î 
de-alungul craterului. 11 perechi 
de ochi urmăreau cărbunele care 
se scurgea în șuvoi nestăvilit spre 
rol. 11 perechi da rrdini alegeau 
piatra din cărbune i bulgări și bu
cățele mărunte.

— Pirat cum cărbunele ista îmi 
unge inima. Azi dăm producție 
berechet — • îi spuse Modrea Du
mitru, vagonetarului Rusu Vacile 
11.

Ora ZI. Lut rol au fost încărcate 
120 de vagonete cu cărbune.

— Puteam da și 140, dar nu. 
lâcomim la mult și râu — spune * 
vagonetarul Stoica. 120 de va- • 
gonete umplute „ochi" înseamnă i 
pentru schimbul II al brigăzii co
munistului Păcuraru Traian depă
șirea randamentului planificat cu 
peste 100 le sută. Deși în mițtă 
nu pot fi văzftte lozinci și grafice, 
agitația vizuală fiind inexistentă, 
totuși chemările „Să sporim pro
ductivitatea muncii", „Să dăm 
cărbune de calitate", au prins via
ță în «dineurile subpămîntene. în 
inimile minerilor. Rezultatele fru
moase obținute au fost dăruite de 
mineri din suflet, cu dragoste, zi
lei mărețe de S Mei, zi in care 
partidul comuniștilor din țara 
noastră a împlinit 40 de ani de 
la înființare.

roi •
ă-ti І
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ANUNȚ
Atelierul de zonă C.F.R. 

Petroșani Tria>j angajează' 
imediat UN SUDOR AUTO- 
GEN Șl ELECTRIC cu un 
salariu lunar de 800—1000 
lei.

împotriva falsificatorilor istoriei celui de-al doilea 
război mondial

trele de. război 
pa occidentală 
fie, rezultatele

Istoricii sovietici opun acestor 
concepții falsa ale scribilor aflați 
în slujba imperialismului o tra
tare științifică, documentată, a 
evenimentelor celui de-al doilea 
război mondial.

După război, în țările capita
liste a apărut un mare număr de 
cărți consacrate celui de-al doi
lea război mondial. Scrise de au
tori burghezi. In cărțile autorilor 
burghezi sînt prezentate în mod 
fals problemele fundamentale le
gate de cel de-al doilea război 
mondial: cauzele izbucnirii răz
boiului și caracterul lui, rolul U 
niunii Sovietice în zdrobirea 
Germaniei fasciste și a Japoniei, 
cauzele înfrîngerii armatei hițle- 
riste pe frontul de est, politica 
dusă de cercurile guvernamen
tale din S.U.A- și Anglia în tim
pul războiului, importanța acțiu
nilor militare desfășurate pe tea-

din Africa, Euro- 
și Oceanul Pacl- 
rlzboiului etc.

ANUNȚ
In această secție a uzinei sub- 

pâmlntene nu pot fi văzute lozin
ci, grafice. Totuși lozincile tră
iesc in gîndul fiecărui miner. „Să 
păstrăm cu grijă utilajele, unelte
le. materialele" — nu se vede 
scris nicăieri, dar în abataj se 
aud vocile comuniștilor Rus и 
Constantin li și a iui Aursulațai 
Dumitru: ,Д» griji si nu stro- 
paști motorul", „Fă colac furtu
nul ca să nu se taie". „Iți geme, 
(rata, mașina. Unge-o Г.

Ora 16. Ли sosit vagonetarii 
eu pimîntul pentru găuri.

— Da-ți zor cu giluștile — 1» , 
îndeamnă Marcu și tocmai титя J 
U zărește ipropiindu-se pe artifb »-■ 
cierul Zbereanu Constantin. Vine * 
morarul si ne macină < 
Uite și ce ditamai sac cu explo
ziv ne mai aduce — ii spune zim- 
bind acestuia.

j z Vagonetarii 
y. La ei vine să
• 
♦ 
« 
*

*

*
*

e
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C. MORARU

i»:
Muncă voluntară la Voevodu

rSZiiSiW f ZiWa trecute, la «polul făcut
.« ’ . . jrfw» /**mMalAarPuaJ леАгоічоег T 7 T M

Ф

ч pregătesc giluștile. 
le dea o mini de 
Rush. Pe jumătate 
jumătate în serios

ajutor minerul 
în glumi pe 
îi spune vagonetarului Stoica Ni- 
colae.

— Ți-am comandat la rol ntș-

♦
4
4

•. de Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani, către tinerii din între
prinderi, un grup numeros d- 
titermșli condus de instructorul 
Decebal loan a plecat spre parce
lele forestiere situate la Voevodu 
pentru a planta puteți. După un 
instructaj și o lecție practică făcu
te de un tehnician silvicultor, 
munca « început de zor.

In tot timpul acțiunii tovarășii1 
. Doboș Emil, Coârlâ Maria .și, 

Mibu Nicolae au constituit prin 
disciplină fi hărnicia lor un bun 
exemplu pentru toți ceilalți parti- 
cipanți. La terminarea lucrului, ti
nerii au fost felicitați călduros de 
personalul silvic. Ei s-au anga
jat să mai participe la astfel de 
activități.

, I '«LtK..- .
L. 1ONESCU

corespondent

Ei ш li firi Inlier
de ILIE PURCARU

Cunoscut cititorilor prin repor
tajele cale în care noul e căutat 
cu pasiune, relevat în culorii vii, 
atractive, Iile Purcaru prezintă ci
titorilor In această carte o suită 
de reportaje despre Oltenia.

Autorul deschide cititorului o 
poartă spre cunoașterea celor mai 
semnificative realizări și preocu
pări de azi ale oamenilor muncii 
din această regiune.

Vorbind de aspecte spedfioe 
vieții de toate zilele, despre fru
musețea unor locuri, despre orașe 
ți sate, autorul arată măreața sem
nificație a muncii harnicilor cons
tructori de nave de la T, Severin 
a celor de la Eiecrroputere-Craio- 
va sau a țăranilor de la Segarcsa-

Etotflu luptători l«r uclnirlcoll pentru libertate® 
$i fericirea poporului

(Urmare din pag. l-a) 

celulă cu comuniștii cu scopul de 
a-i spiona. Toți citi din celulă sînt 
martorii bestialității organelor de 
siguranță carc-i schinjuiesc în mo
dul cel mai barbar pe Rada și 
Axinte. In același timp ei slnt 
martorii înaltelor calități morale 
ale comuniștilor a căror tărie de 
granit nu poate fi înftțntă. Această 
atitudine demnă, curajoasă, încre
derea în victorie a comuniștilor în- 
rîuresc puternic asupra celor din 
celulă. Profesorul Banu va înțelege 
că nici un om cinstit nu poate ră- 
mîne apolitic, ci va trebui să-și ri
dice glasul în apărarea dreptății, 
Mihai va vedea că numai viața 
pentru care luptă comuniștii poate 
să aducă fericire ,celor mulți, Ma
ria va constata cu bucurie că sînt 
mulți oameni minunați care-și pri- 
tnejduiesc viața pentru a face ca 
viitorul să devină senin. Insfîrțit, 
Flora și Zigu puternic influențați 
de curajul minunat al comuniști
lor, refuză să-i trădeze. In final, 
vedem două aspecte distincte : pe 
zbirii siguranței itînd obosiți, de
zolați de tăria comuniștilor pe de 
o parte, și pe comuniștii torturați, 
dar încrezători pe de altă parte. 
In celula întunecoasă Axinte fre
donează „Internaționala" care se 
amplifică puternic în inimile spec
tatorilor.

La Petroșani am asistat la un 
spectacol omogen, curat. Regia 
(Marcel Șoma) a reușit să creeze 
ur spectacol în care a fost relie
fat cu pucete mesajul piesei, sub

liniind momentele de înaltă ten
siune dramatică. Trebuie evidențiat 
faptul că figurile de comuniști au 
fost bine conturate, jocul crailor 
pozitivi a fost deosebit dc convin
gător. Datorită acestui fapt spec
tacolul a fort emoționant, mesajul 
vibrant al piesei rezultind cu lim
pezime. La reușita spectacolului a 
contribuit și decorul sugestiv, inge
nios creat de Emil Moise.

Interpreted rolul ceferistului 
Axinte, Vaier Donca a oferit în 
cea mai mare parte a jocului său 
o creație emoționantă Folosind 
mijloace de exprimare simple, 
convingătoare, actorul a izbutit să 
redea înaltele calități morale ale 
eroului interpretat. In jocul său 
au fort prezente hotărîrea, încre
derea nețărmurită în viitor. Au 
plăcut siguranța interpretării, pau
zele judicios folosite care au ve
nit în ajutorul sublinierii ideilor. 
Am fi dorit ca in anumite mo
mente (mai ales în actul III) să 
constatăm mai multă vigoare în 
interpretare. i

Maria Munteanu (în premieră) 
și Stela Popescu (în spectacolele 
următoare) au făcut realizări me
ritorii în rolul studentei Rada. 
Ambele au interiorizat puternic 
personajul. Au reliefat forța mora
lă a comuniștilor, puterea lor de a 
învinge greutățile. Deosebit de 
convingătoare, naturale în actul II 
(după interogatoriu), în oarecare 
măsnră liniare însă la interogato
riu.

Iu rolul Florei, Ana Colda a

reușit să înfățișeze nu numai tră
săturile ce caracterizează persona
jul, dar și drama celor mulți în 
orînduirea capitalistă unde domină 
nedreptatea, meschinăria care în- 
răiesc omul, întinează sentimentele, 
tind să lichideze pornirile nobile. 
Transtormarea pe care o sufaă 
personajul sub influența comuniș
tilor este redată cu înțelegere, în 
așa fel incit aceasta apare ca o 
consecință firească a puterii de a- 
tracție a comuniștilor.

Cu multă naturalețe și convin
gător $i-a interpretat rolul Dana 
Pantazopol (Maria). Joeul ei a evi
dențiat calitățile omului simplu, 
dorința acestuia de a face viața 
mai frumoasă, de a fi alături de 
oamenii cei mai buni. Sentimentele 
ce animă personajul, de grija față 
de copil, au fost redate emoțio
nant.

O creație izbutită a făcut Dem. 
Columbeanu în rolul lui Zigu. 
Actorul a folosit cu iscusință po
sibilitățile oferite de text, făcînd 
o satiră politică de bună calitate. 
In atmosfera sumbră a închisorii, 

• replicile date cu savoare veneau 
parcă să sublinieze tot amarul 
vieții omului năpăstuit, cu tot ha
zul lor aparent. Deosebit de emo
ționat a interpretat Dem. Colum
beanu monologul final care a avut 
darul să evidențieze calitățile su
fletești ale personajului. Sîntem de 
părere că ar fi fost bine ■ dacă 
jocul actorului ar fi fost mai so
bru, deoarece unepri se face loc 
unor accente care trag la comedie.

Cu siguranță și calm și-au in
terpretat rolurile Al. Jeles (Ba
nu) și Luciau Temelie (Mihai). 
S-au integrat și ipostazele perso
najelor și au contribuit din plin 
la elucidarea uneia din ideile de 
bază ale piesei, a faptului că oa
menii care tac — comuniștii — 
exercită o influență puternică asu
pra celor cu care vin în contact. 
La interpretul lui Mihai' s-a re
marcat și o notă pronunțată de 
exprimare limpede a sentimente
lor.

Gheorghe Iordănescu <Casapu) a 
izbutit să înfățișeze tipul reprezen
tantului corupt, perfid și brutal al 
siguranței. A relevat cinismul, lip
sa de scrupule, lipsa de principii 
și atitudinea de lichelism a perso
najului. Dat fiind aceste atribute, 
a adus în lumina rampei un tip 
veridic al unui organ de rq>resiune 
folosit de burghezie. A fost subtil 
în redarea trăsăturilor personaju
lui; Nu în aceeași măsură a co
respuns însă jocul lui Cristian Ni- 
culescu (Spiru). Deși a avftt unele 
momente cînd se apropia de rol, 
totuși n-a izbutit să înfățișeze ve
nalitatea, aviditatea după bani a 
personajului. Se pare că nici regia 
n-я acordat atenția cuvenită eluci
dării rolului, lucru ce rezultă din 
linia imprimată jocului și care 
transformă personajul într-un fel 
de agent electoral din trecut. Geor
ge Doru (Agentul), a corespuns.

Apreciem că spectacolul cu „Oa
meni care tac" constituie un bine
meritat succes al teatrului, mai 
ales în privința reliefării eroilor 
pozitivi și a mesajului. Lichidind 
neajunsurile ce există, spectacolul 

deveni unul din spectacole de 
prestigiu alg teatrului.

Pentru deservirea con
sumatorilor de aragaz din 
Petroșani la domiciliu, con
sumatorii sînt rugați a fa
ce comenzi în termen la 
telefon nr. 232.

Comenzile date pini la 
oreie 8 dimineața vor fi 
efectuate în aceeași zi, 
iar cele făcute peste o- 
reia 8 vor fi efectuate a 
doua zi.

Prețui de vînzare este 
de lei 13 la butelie trans
portată la domiciliu, inclu
siv montarea la aparatul 
de ars.

............■.

PR06RAM DE RADIO
12 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Cîntece și jocuri popu
lare romtnești, 9,30 Prietena 
noastră cartea, 9.50 Scene, arii 
și ansambluri vocale din opera 
„Cosi ian tutte“ de Mozart, 
11,03 Muzică distractivă, 12,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 13,05 
Muzică de estradă, 14,00 Muzică 
populară romînească și a mino
rităților naționale, 15,10 Muzică 

.ușoară romînească, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,00 Valsuri din 
opțreie, 19,30 Formații corale de 
amatori, participante la cel dfc-al 
VI-lea concurs pe țară, 20,30 
Program muzical, pentru frun
tașii. în producție din industrie 
și agricultură, 21.Q0 Ce e nou 
în librării, 21,30 Mqziga ușoară. 
PROGRAMUL II. 14,30 Melodii 
populare romînești, 15,35 Actua
litatea în țările socialiste, 16,30 
Din creația corală a compozito
rilor .clujeni", 16,50 Curs de lim
ba rusă,-17,00 Muzică populară 
rominească, 18,35 Cîntece din 
folclorul pou și jocuri populare 
rbmînești,' 19,30 Teafru la micro
fon : .„Taiga" de P. Ialțev ; „Fa
ta de pe strada noastră" de Po- 
tiomkina și Hersonskaia, 2Q,47 
Concert de estradă.

CINEMATOGRAFE
12 mai

“ PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Toată lumea ride, cîntă și dansea
ză ; Al. Sahia : Pline și trandafiri , 
PETRILA : Mizerabilii (seria П); 
ANINOASA : O fereastră des
chisă spre cer i VULCAN t Ia 
pragul furtunii ; CRIVIDIA : Un 
meci neobișnuit ; LUPENI: Pîmc 
Și trandafiri.



STEAGUL ROȘU

Adunarea festivă de la Moscova

(i(î iiOh

internaționala a muncii;
ROMA 10 (Agerpres!) j
In cadrul manifestărilor prile- < 

juite de centenarul unității Ita- < 
Hei, recent s-a deschis la То- 
tino o expoziție internațională a j 
muncii la care participă 18 țări < 
•printre care fi R.P. Română i

c/
f■
< c
>
c
J Pavilionul R.P. Romine intitu- j 
л lat „Realizări tehnice fi sociale ] 
i în industria petroliferă^ a fost f
Î vizitat de președintele Republicii ! 
к Giovarmi Groncbi, de președin- j 
J tele consiliului de Miniștri; A- j 
1 mintore Fonf ani; de miniștri, depu- i 
< tați, membri ai corpului diplo- f 
( matic, ziariști. I

>
5
I

i

> In prima zi pavilionul R.P.R. 
s la această expoziție a fost vizio-
< nat de peste 10.000 persoane. 
} Numeroși vizitatori care încon- 
S joară pe tehnicienii romîni pen- 
S tru a se interesa despre dezvol-
< tarea industriei petrolifere a .
? R.P.IL, își exprimă admirația < 
S pentru realizările poporului то- ) 
ț mîn. i

A. A. Gromîko 
a plecat Ia Geneva

MOSCOVA 10 (Agerpres)
La 10 mai a plecat la Geneva 

cu un avion ,Д1т18“ delegația 
sovietică, condusă de Andrei Gro- 

. mîko, ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., care va participa 

. la Conferința internațională pen
tru reglementarea problemei lao- 
țiene.

Din delegație fac parte Gheor- 
ghi Pușkîn, Alexandr Soldatov. 
Alexandr Abramov, precum și con
silieri și experți.

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

Puternic ciclon în Pakistan
I CARACI 10 (Agerpres)

Un puternic ciclon“a bîntuit la 
9 mai timp de șapte ore în Pa
kistanul de est, provodnd pagube 
importante. Potrivit agenției Uni
ted Press Internațional, au fost 
ucise 22 de' persoane, iar nume
roase altele au fost rănite. Pri
mele date arată că 70 la sută 
dintre case au fost distruse.

închinată Zilei victoriei

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In cinstea Zilei Victoriei, la 9 
mai a avut loc în Sala Coloane
lor a Casei sindicatelor o adu
nare festivă a veteranilor de 
război sovietici. Adunarea a fost 
deschisă de mareșalul Uniunii 
Sovietice Timoșenko președintele 
Comitetului sovietic al veterani
lor de război. Adunarea a adop
tat o chemare de pace, prietenie 
și colaborare între popoare a- 
dresată veteranilor de război și 
luptătorilor din rezistență din 
întreaga lume.

In chemare șe arată că popoa
rele au obținut victoria asupra 
fascismului cu prețul unor, jertfe 
uriașe. In acele zile, se spune în 
chemare, am jurat să facem tot 
ce va fi posibil pentru a nu mai 
îngădui repetarea ororilor răz
boiului prin care am trecut și să 
asigurăm o pace trainică pe pă- 
mînt. Totuși, în ciuda voinței1 po-

im-
gu-

poarelor, guvernele puterilor 
perialîste și, în primul rînd, 
vemul Statelor Unite ale Ame- 
ricii, impun țărilor ucigătoarea 
cursă a înarmărilor, ațîță prin 
toate mijloacele „războiul rece". 
Folosindu-se de aceasta, cercu
rile militariste reacționare din 
țările imperialiste încearcă din 
nou să împingă omenirea în pră
pastia unui nou război mondial.

Datoria sfîntă a veteranilor de 
război din toate țările, se spune 
în chemare, este de a lupta neo
bosit pentru interzicerea armei 
nudeare, pentru a împiedica în
zestrarea Bundeswehrului vest- 
german cu arma racheto-nuclea- 
r.ă, în vederea lichidării bazelor 
pentru rachete de pe teritoriile 
altor țări, pentru dtezarma-re ge
nerată.

Să ne unim eforturile în lupta 
pentru întărirea prieteniei între 
popoare, se spune în încheierea 
chemării veteranilor sovietici.

HAVANA 
In actualele

nale ți dat fiind actualul raport 
de forțe, orice popor care dorește 
să fie liber va fi liber, a declarat 
Ernesto Guevara, ministrul Indus
triei al Cubei, la mitingul de la 
Havana consacrat memoriei lui An
tonio Guiteras, unul din cei mai 
de seamă conducători ai luptei an- 
tiimperialiste a poporului cuban, 
asasinat acum 26 de ani.

Ernesto Guevara a arătat că 
lupta poporului cuban este „o 
luptă de clasă : o luptă între ex
ploatatorii care au pierdut puterea 
și cei exploatați care au preluat 
puterea și au lichidat clasa exploa
tatorilor". Jertfele pe care le-a 
cerut această luptă, a spus Gue-

10 (Agerpres) 
condiții internațic-

vara, nu au fost zadarnice : Cu
ba a devenit o țară cu adevărat 
liberă.

Caracterizînd revoluția cubană 
și importanța ei pentru celelalte 
popoare, îndeosebi pentru popoa
rele țărilor latino-americane, 
Guevara a subliniat că ea 
„este nu numai un exemplu, 
ci și un catalizator pentru toate 
forțele progresiste din America". 

Guevara a dat o ripostă hotă- 
rîtă dușmanilor revoluției cubane 
care vor să împiedice întărirea 
prieteniei dintre U.R.S.S. și Cuba. 
Cu cît cunoaștem mai bine Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste, a spus în încheiere Gue- ; 
vara, cu atît le respectăm mai 
mult".

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

Iranul nu va permite crearea de baze militare 
americane pe

BONN 10 (Agerpres)
La 9 mai ziarul „Die Welt" a 

publicat textul prescurtat al unui 
interviu acordat de Aii Amini. 
noul ptim-ministru al Iranului, co
respondentului său din Teheran. 
După cum relatează coresponden
tul, Amini a declarat că alianța 
cu occidentul „va rămîne ca și 
înainte piatra unghiulară a politi
cii externe a Iranului". „Șeful gu
vernului a spus însă limpede, sub

til legătură cu situația din Angola
LONDRA 10 (Agerpres).
In seara zilei de 9 mai, în fața 

clădirii ambasadei Portugaliei la 
Londra a avut loc o demonstra
ție la care participanții purtau 
pancarte cu lozincile : „Să se pu
nă capăt asasinatelor în masă 
din Angola!“, „Angola trebuie 
să devină liberă

Potrivit datelor presei engle
ze, în ultimele șase săptămîni 
peste 20.000 de africani au că
zut victime ale terorii fasciste a 
colonialiștilor portughezi în An- 

i gola. Potrivit declarației unui o- 
fițer portughez publicată în zia
rul „Daily Mirror", cozile de to
por ale lui Salazar pregătesc a- 
sasinarea a încă 100.000 de a- 
fricani.

In semn ‘ de protest împotriva 
acestor represiuni sălbatice ale 
colonialiștilor, organizația ob
ștească engleză „Mișcarea pentru 
libertatea coloniilor" a organi
zat la 9 mai o „demonstrație a 
pancartelor" în fața ambasadei 
portugheze. „Jos fascismul portu
ghez 1", „Să fie pedepsit Sala

-------- =»«.................... —

Sesiunea Consiliului N.A.T.O.
OSLO 10 (Agerpres) — TASS 
La Oslo continuă sesiunea con

siliului N.A.T.O. Secretarul de 
Stat al S.U.A., Dean Rusk, care a 
luat cuvântul în prima, zi, a dat 
tonul pe care îl urmează majo
ritatea vorbitorilor.

Cel mai zelos susținător al i- 
deiior secretarului de stat al S.U.A. 
a fost Lange, ministrul Afacerilor 
Externe al Norvegiei. El și-a ex
primat satisfacția în legătură ce 
faptul că noul guvern american 
intenționează „să participe ca și 
pînă acum în cea mai mare măsură 
la apărarea Europei și să continue 

! să fie solidar cu țările N.A.T.O.".
Aproximativ în același spirit 

au vorbit miniștri Afacerilor Ex
terne ai Turciei, Greciei și Por
tugaliei.

Couve de Murville, ministrul 
I Afacerilor Externe al Franței, a

declarat că există numeroase pro
bleme pe care puterile occidentale 
ar putea să le soluționeze dacă 
le-ar aborda în mod just. Toto
dată el ți-a exprimat regretul in 
legătură cu (aptul că Uniunea So
vietică se orientează cel mai bine 
în aceste probleme.

Declarația Ministerului 
Apărării al Ghanei

ACCRA 10 (Age'rpres).
Ministerul Apărării al Ghanei 

a dat publicității o declarație cu 
privire la atacul trupelor lui Mo
butu asupra garnizoanei din 
Port Franqui. In dedarație se 
subliniază că forțele lui Mobutu 
de^ia Port Franqul numărau ai- 
proximativ 190 oameni, în timp 
ce soldați! ghanezi erau în nu
măr de 90.

In declarația Ministerului A- 
părării se spune că: Au 
fost uciși un ofițer și un ser
gent englez și un ofițer suedez, 
iar 30 de soldați ghanezi „au 
fost uciși după ce fuses' ă de
zarmați".

I

: FOILETON♦♦
♦♦♦♦Ф♦
ф Mobutu, fi acuzat de înaLti tra- 
J dare, avea o deviza politică :
♦ sînge și fampanie*
♦ S-ar putea ride citind o ase- 
t menea deviză, dacă evenimentele♦ -
♦ n-ar fi mult prea tragice. Nu 

știm cită fampanie a curs de ănd
♦♦♦♦
ф

♦♦
ф♦♦
♦
♦*♦

zar și bandiții fasciști care co
mit asasinate în masă 1", spu
neau pancartele. „Parteneri ai 
lui Salazar din N.A.T.O., regi
mul fascist din Angola este o 
oglindă fidelă a lumii voastre 
libere!“, se spunea pe una din 
pancarte. „Jos Salazar 1“ scan
dau în cor demonstranții, „Jos 
colonialismul!“, „Portughezi, a- 
fară din Angola !“.

O delegație a demonstranților 
în frunte cu Fenner A. Brockway, 
președintele „Mișcării pentru li
bertatea coloniilor", membru al 
Parlamentului, a înmînat unui 
reprezentant al ambasadei, pen
tru a fi transmisă ambasadoru
lui, o scrisoare semnată de 38 
membri ai Parlamentului englez 
care își exprimă indignarea în 
legătură cu evenimentele din An
gola și Mozambic. Cerem, se 
spune în scrisoare, să se pună 
capăt asasinării bestiale a mii 
de africani, să se asigure liber
tatea activității comisiei de an
chetă numită de O.N.U., să fie 
satisfăcute cererile africanilor cu 
privire la libertate și indepen
dent i. Evenimentele din coloniile 
africane ale Portugaliei, scriu 
autorii scrisorii, sînt condamna
te de opinia publică mondială.

Printre alții, scrisoarea a fost 
semnată de deputății laburiști 
Barbara Castle, Tom Driberg, 
F. A. Brockway, S. Swingfer, 
John Stonhouse, Frederick Lee, 
John Rankin, Haro*ld Davies, 
Anthony Greenwood.

Chombe nu mai e fericit
Moise Chombe, marioneta bel

gienilor în Congo, cel arestat de

S-аг putea ride citind o ase-

legate de aplicarea ei in practică

Chombe își aplica politica, dar 
singe a curs din belșug, zguduind 
îritșeaga omenire.

levista vest-germană „Quick" 
a publicat de curînd un reportaj 
despre situația din Congo, re
portaj în care s-a vorbit mai 
pe larg despre Chombe ^preșe
dintele republicii Katanga", des
pre Mobutu, Ileo și Kalonji, nșa- 
rionetele care se bat pentru un 
os mai bun.

Dacă n-am știi cită durere șt 
cîte răni lasă pe trupul chinuit 
al Africii evenimentele din Con
go, „acțiunile" lui Chombe fi 
ale mercenarilor 'săi ar părea

♦♦
♦♦_  __ _____
* pur și simplu caraghioase.
$ Chombe este într-o asemenea♦

măsură 
rionetă 
este belgian. Consilierii săi cei 
mai apropiați nu sînt decît fo
știi consilieri ai societăților bel
giene. Instructorii armatei sale 
nu sînt decît aventurieri belgieni. 
Pină fi garda personală a lui 
Chombe a fost îmbrăcată în u- 
niforme create de croitorii ar
matei belgiene. Modelul unifor
melor a fost luat de la cavale
riștii lui Napoleon. ■ Un ultim 
sentiment de inexplicabilă pu
doare, îl împiedica încă pe Chom
be . să-și comande uniforma lui 
Bonaparte. Era bucuros că a iz
butit să introducă măcar aici 
decorul guvernului său de tra
gică operetă. Revista „Quick" 
vorbind despre cei ce îmbracă 
aceste ciudate uniforme spune 
că aceștia sînt oameni care 
„dacă li se dau bani îmbracă 
orice fel de uniforme de pe fa
ța păm>ntulut‘. Mercenarii aceș
tia șe denumesc „legiunea groa- 
ZȘs‘. Iar reportajul din care ci- 
tăn aceste cîteva informații se

o simplă fi jalnică ma- 
încît totul în jurul lui

teritoriul său
liniază ziarul, că Iranul este dator 
să întrețină relații de bună veci
nătate cu Uniunea Sovietică. De 
aceea Iranul este ferm hotărât să 
nu permită crearea de baze mili
tare americane pe teritoriul său".

O mare parte din interviu este 
consacrată problemelor politice in
terne ale Iranului. Amini a anun
țat printre altele o „reformă de 
sus" în scopul luptei împotriva co
rupției din țară. г

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

WASHINGTON La 9 mai vi
cepreședintele S.U.A., Johnson, a 
plecat într-o călătorie de două 
săptănăni prin țările Asiei de 
sud-est. Johnson va vizita Viet
namul de sud, Filipine, Tailan- 
da și Taivanul. •»«.......... '

TEHERAN In seara zilei de 9 
mai șahul Iranului a dizolvat cele 
două camere ale Parlamentului 
Iranian, Medjlisul și Senatul. Po
trivit corespondentului din Tehe
ran al agenției United Press In
ternațional, Parlamentul a fost 
dizolvat pe baza faptului că ale
gerile parlamentare au fost falsi
ficate. x

LONDRA La Londra s-a anun-. 
țat că Watkinson,. ministrul de" 
Război al Angliei, l-a invitat pe 
Strauss, ministrul de Război de 
la Bonn să facă o vizită la Lon
dra în zilele de 24 fi 25 mai.

ROMA Intr-un interviu acordat 
corespondentului din Madrid al 
ziarului „II Tempo" Scrsa». Su
net, fost ministfti al <fa Й1Л 
Externe al Spaniei și cumnatul lui 
Franco, a declarat că serviciul se
cret american i-a sprijinit pe or-

ganizatorii puciului nereușit din 
Algeria. El a confirmat că „ser
viciul american de informații s-a 
amestecat, a dat sfaturi și a a- 
cordat ajutor generalilor rebeli".

WASHINGTON Senatul ameri
can a confirmat cu majoritate de 
voturi numirea ca ambasador în 
Iran a lui Julius Holmes, acuzat 
de a fi realizat un beneficiu ■ de 
peste 3.000.000 de dolari într-o 
afacere suspectă privind vînzarea ( 
unor vase de război. In cursul' 
unei fedințe furtunoase 17 sena
tori au votat contra față de 63 
care au t otat pentru.

O—

intitulează cu turnire ,f.,Ce lipsea ♦
în Congo —, legiunea groazei". ♦

**
tanga exercitînd-o de fapt trus- ♦
’ ’ ------ ---- #♦♦♦♦

Chombe ducea astfel politica 
sa, adevărata putere din Ka-

tul minier belgian care exploa
tează zăcămintele de cupru fi u- 
ramu și care este in realitate 
Ministerul de Finanțe al statului 
înființat de același zelos pre
tendent la titlul de Napoleon.

Sub această 
curgea în Katanga din belșug. 
Așa cum în pahare la banchetele 
pe care le dădea Chombe în cins
tea belgienilor, cei mai buni prie
teni ai săi, curgea necontenit 
șampania.

Sînge fi șampanie.
lată doua lichide pe 

Chombe încerca zadarnic să Ic 
amestece. Dar a fost arestat si 
acum e acuzat de înaltă trădar 
Căci după cum se știe, călăii s. 
bat acum între ei pentru putere 
De fapt se bat pentru patroni 
lor americani și belgieni — ce. 
să le servească pe tavă bogățiile 
Congoului. Și Chombe este pri 
mul dintre lachei care și-a pier 
dut traiul pe vătrai. Chombe nu 
mai e fericit.

domnie sîngele ♦

care

]. D.
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PARIS 10' (Agerpres)
Agenția France Presse relatează 

că în Algeria domnește un „cli
mat de încordare sensibilă". A- 
ceasta se dațorește, după cum re
iese din relatările agenției citate, 
creșterii numărului manifestațiilor 

, teroriste și al atentatelor cu bom
be ale europenilor („mod de ma
nifestare favorit" al ultracolonia- 
liștijor cum îl califică agenția 
France Presse).

Atentate cu bombe au fost 
săvîrșite la Alger, unde, potrivit 
agenției France Presse, „au fost 
provocate importante pagube ma
teriale", la Oran, Constantine și 
in alte totalități din Algeria. La 
Alger,. una dintre explozii a fost 
urmată de o demonstrație a 
tracolonialiștilor.

Agenția Reuter relatează că 
fost împrăștiate manifeste ale 
tracolonialiștilor, prin care se 
rea teroriștilor „să fie gata" 
să-și folosească bombele „împo
triva unor persoane, nu împotriva 
unor lucruri".

La Paris au circulat manifeste 
despre care agenția Reuter pre
supune că provin din partea fos
tului general Salalan, în care pu- 
ciștii fasciști erău îndemnați să ac
ționeze.

M. Prado

O

ul-

au 
ul- 
ce-

Ș*

a sosit la Tokio

(Agerpres) — TASSTOKIO 10 
transmite :

La 10 mai, 
ședințele Republicii Peru, a so
sit la Tokio îritr-o vizita oficială 
de șapte zile.

Manuel Prado, pre-
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