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Din abatajele Lopcnlalol namal ейгьшк iârâ șist?
Drumul parcurs de mina Lupeni 

în ultimele două luni în privința 
îmbunătățirii calității cărbunelui 
este bogat în rezultate. In luna 
mai procentul de cenușă în căr
bune este cu 2 la sută mai mic 
decît a fost în luna ianuarie.

In urma unei plenare a comite
tului de partid, au fost luate o 
eeamă de măsuri' tehnice și orga
nizatorice care să ducă la o mai 
bună alegere a șistului vizibil la 
punctele de încărcare. In abatajele 
frontale s-a extins iluminatul fix 
deasupra crațerelor și la punctele 
de încărcare, se aplică peste tot 
pușcarea selectivă a intercalațiilor 
sterile. La unele abataje cameră, 
mai ales la cele din blocul II, 
sectorul I A, unde intercalația de 
șist era mult mai groasă decît 
cărbunele, brigăzilor li s-au acor- 
țtgț planuri în metri cubi (deși
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cei de la planificare n-au fost 
prea entuziasmați) ceea ce a per
mis minerilor să se concentreze

La fiecare Toc de munci 
produse de calitate 

superioară

mai mult .asupra extragerii unui 
cărbune cît înaî curat.

Fiecare miner — luptător activ 
pentru calitate

Rezultatele obținute pînă acum 
de minerii lupeneni se datoresc în 
cea mai mare măsură muncii 
membrilor și candidaților de par
tid mineri în 1 abataje care, prin 
exemplul lor, sînt mobilizatorii în
tregului colectiv în lupta pentru

: « . =-------c ---------

Dacă și celelalte brigăzi...
Despre abatajul cameră nr. 1 

din sectorul 1 A al minei Lupeni 
se spune că e cel mai frumos din 
sector. Armarea făcută ca la carte, 
frontul de cărbune bine pus la 
punct ca fi curățenia exemplară, 
face ca acest abataj să-fi merite 
din plin calificativul. Desigur că 
principalul merit în toate acestea 
îl .au oamenii care lucrează aici, 
harnicii mineri ai brigăzii condu
se ■ de Căilă Vasi
le. Ei nu precu
pețesc met un 

efort ca locul lor 
de muncă să fie 
afa cum trebuie.
- — Cu cît întreții mai. bine a- 
batajul cu atît poți obține rezul
tate mai bune, le spune de multe 
ori ortacilor săi brigadierul Căilă.

Respectînd întocmtu aceste in
dicații, membrii brigăzii au avut 
zi de zi satisfacția realizării unei 
producții sporite fi de calitate 

. bună. In luna trecută ei au ob- 
-ț ținut cel mai bun rezultat pe sec

tor : 560 tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan fi un randament 
de 6,9 tone pe post față de 4,9 
tone cit aveau planificat.

— Brigada lui Căilă Vasile 
■„face”- nifte realizări „jos cu pă
lăria" obișnuiește să spună locții
torul fefului de sector. Sînt zile 
cînd membrii brigăzii încarcă , cite 
60—70 Vagonete de cărbune pe 
schimb. Și cărbunele trimis de ei 
la suprafață e de bună calitate. 
Nu-i deci de mirare că brigada 
a realizat un cîftig lunar de 120 
lei pe post de miner. Daca fi ce
lelalte brigăzi ar obține rezultate 
asemănătoare celei conduse de 
Căilă Vasile, sectorul nostru s-ar 
situa în fruntea întrecerii pe ex
ploatate fi chiar pe Valea Jiului.

...Santa Francisc, Păunescu Tu- 
dose, Deneș Gheorghe, Onisie 
Vasile, iată cîteva nume de mi
neri fi vagonetari harnici din bri
gada lui Căilă Vasile.

Lor li se alătură fi numele mi-

Randamente mari
'2,751 tone pe post. Acesta este 

randamentul realizat pe sector la 
9' mai 1961 de brigăzile de mi
neri'din scttorul I de la mina 
Aninoasa. In această zi, în abata
jele cameră nr. 1, 2, 8 ți 10 ale 
sectorului, minerii s-au întrecut 
pentru sporirea randamentelor. 
Dih nou membrii brigăzii conduse 
de comunistul Cristea Aurel s-au 
situat în frunte obținînd un ran
dament de 8,025 tone pe post, 
cu 3,010 tone mai . mare decît a- 
veau planificat. Randamentul rea
lizat la 9 mâi de' minerii din aba
tajul cameră nr. 1 unde muncesc 
cu hărnicie' și pricepere șefii de 
schimb Keller Emetic ți Breda 
loan depășea pe cel planificat cu 
două tone pe post. Rezultatele 
obținute în abataje au contribuit 
la depășirea substanțială a randa
mentului planificat pe sector.

I 
calitate. Sînt semnificative vorbele 
minerului Gligor Nicolae, șef de 
brigadă din sectorul I A care spu
nea deunăzi :

— Condițiile de abataj la noi 
nu sînt chiar favorabile pentru a 
se da cărbune curat. Cu toate a- 
cestea, nici un vagonet de cărbune 
nu ne-a fost refuzat pînă acum. 
Eu am stat de vorbă cu fiecare 
miner și vagonetar, le-am arătat 
ce înseamnă șist în cărbune și 
cum se poate alege mai bine și 
oamenii mă înțeleg.

In sectorul III, sectorul marilor 
frontale, secretarul organizației 
de partid, tovarășul Nan Petru ne 
relata de curînd, că au fost plar 
sați la toate gurile de rol mem
bri și candidați de partid care 
au primit sarcina concretă de a 
opri crațerele ori de cîte ori vine 
prea mult șist. La sectorul II; 
brigada lui Nâgy Andrei, însufle
țită de exemplul șefului ei, s-a an
gajat să muncească în așa fel in
cit pe lingă producția tot mai 
mare să extragă numai cărbune de 
cea mai bună calitate.

Punctul slab: sectorul
La laboratorul C.T.C. 

tele analizelor de cenușă 
toare demonstrează clar 
parea minerilor pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. La toate 
sectoarele, procentul de cenușă în 
cărbune este substanțial scăzut 
față de normele admise. La un 
singur sector — sectorul IV В 
procentul'de cenușă depășește nor
ma admisă.

Sectorul acesta intră iu produc
ția minei cu o pondere de circa 
13- la sută,. suficient insă pentru 
a Influența considerabil, calitatea 
cărbunelui în ansamblu. Doar vreo 
cîteva zile, din frontalele de pe 
stratul 15 s-a dat cărbune cu șist 
neales și procentul pe mină a și 
fost depășit cu 0,3—0,6 la sută. 
Măsurile luate de conducerea mi
nei și de comitetul de partid al 
nunei au fost salutare. Imbunătă- 
țindw-se calitatea cărbunelui ex
tras dîn frontale, procentul , de 
cenușă pe mină a scăzut sub nor
ma admisă. •

. Din acest exemplu se deprin
de un aspect bine cunoscut, oilor 
de la Lupeni și anume , că este ne
voie ca atenția pentru alegerea 
șistului vizibil să nu fie slăbită 
nici un moment.

ing. GH. DUMITRESCU

Toată producția exploatărilor forestiere de pe ramura Jiu- ’’ 
[I 
■i
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lui romînesc este încărcată 'în gara Lupeni. De la Tusu pînăj1 
la Gîrbovu, de la Stv&ja pînăi la Arcanul și Bilugul, tot lemr ' 
nul de diferite sortimente se scurge la rampa. Lupeni; unde;, 
brigada lui Nica Gherasim îl încarcă în vagoane. Ziua огЦ 
noaptea, după cum vin vagoane, muncitorii Țîrlea Mihai, Co-J, 
dricel Dincă, Mihăfeș Lazăr, Mircea Iosif, Vita Gheorghe în- i 
cârcă sute de metri cubi de material lemnos, expediindu-1 că- ■ 
tre diferiți beneficiari. '

IN CLIȘEU: Muncitorii Benchfș Lazăr, Sere Mihai și Bîr- 1 
zan Alexandru încărcînd bușteni.

»
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Din activitatea sindicatelor
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calității cărbunelui. In trimestrul 
I, mai multe brigăzii’ dursectoa-: 
rele minei dădeau?cărbune cu un 
procentaj ridicat de șist. Sesi- 
zîndu-se de acest lucru, munci
torii fruntași au cerut ca pro
blema calității producției! să fie 
discutată în consfătuirile de pro
ducție atît pe sectoare dît și pe 
exploatare. La consfătuirea din 
luna trecută, de pildă, o bună, 
parte din referatul prezentat de 
conducerea minei a fost rezerva
tă calității producției. Inginerul 
șef al minei, tov. Fodor Arcadie 
a analizat; pe bază de grafic, 
îndeplinirea fiecărui indiee prin
cipal al planului. Din cele ară
tate a reieșit că pe trimestrul I, 
unele brigăzi cum sînt cele con
duse de tov. Bogdan, Gheorghe, 
Munteanu Anghel, Gantz Ștefan, 
Scutelnicu Vladimir, Bălțatu 
Ioan și altele nu au privit cu 
răspundere problema calității.

La consfătuire au luat cuvîn- 
tul mulți mineri care au .făcut 
numeroase propuneri. De pildă, 
minerul. Bordea Ein-anoil,: a pro
pus ca după fiecare pușcare mi
nerii să aleagă blocurile mari de 
șist, ele să fie depozitate în a- 
bătaj, iar coftducerile sectoare- 
lor 0, .ȘȘfii de brigăzi șă .țină 
periodic 'instructaje' cu vagone
tari referitor la alegerea șistului 

îdin. ?сЙ$и1ЙЙ Tovarășul Pintea 
Ioan a propus ca încărcătorii de 
la rol să pună anumite semne 
pe vagonetele în care există șist 
mai mult, pentru ca acestea să 
fie cîntărite.

De asemenea, în scopul redu
cerii prețului de cost al produc
ției, minerii Drob Gheorghe și 
Păcurar Traian au propus ca în
treținerea galeriilor de cap și de

- bază să fie făcută de către SniJ 
nerii din brigăzile de la cărbu-; 
ne, iar inginerul țmpșa Nicolae 
a propus ca pentru ușurarea e- 
fortului fizic al muncitorilor din 
brigada ■ tov. Cerceza Vasile, să 
fie montat în suitor un troleu cu 
care să se facă transportul ma- 

, terialului lemnos. Tot ca urmare 
a propunerilor făcute de munci- 
tori, la blocul nr. 6 s-au intro-

Z. ȘUȘTAC.

îi (oMn йкіігі -
Atragerea maselor largi de oa

meni ai muncii la organizarea 
și conducerea producției, este 
una din îndatoririle principale ale 
organelor și organizațiilor sin
dicale. In lumina acestei sarcini, 
comitetul sindicatului minei Vul
can se preocupă în permanență 
de atragerea muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor la dezba
terea tuturor problemelor pri
vind buna organizare și condu
cerea procesului de producție.

Pe baza experienței acumula
te, comitetul sindicatului s-a 
convins 'că punerea în valoare a 
rezervelor interne la fiecare sec
tor și loc de muncă depinde de 
inițiativa și spiritul creator al 
maselor de oameni ai muncii ca
re sînt direct interesați în îm
bunătățirea activității de produc
ție și gospodărești a exploatării. 
De aceea, comitetul sindicatului 
se preocupă 
organizarea 
producție — 
portantă și 
a întregului 
zarea și conducerea producției.

Consfătuirile de producție de 
la mina Vulcan, în cadrul căro
ra își spun cuyîntul zeci de mun
citori, tehnicieni și ingineri se 
soldează cu observații și suges
tii juste cu privire la bunul mers 
al producției, la îmbunătățirea^ < ■ Л

netului Panțiru Constantin. Înain
te vreme acesta din urmă nu prea 
făcea treabă, trăgea chiulul cînd 
era vorba de un lucru mai greu. 
Pentru acest motiv, mulți șefi de 
brigadă din sector căutau să sca
pe cît mei repede de el.

— Nu ne trebuie ața oameni — 
spuneau ei conducerii sectorului: 
Acesta nu se îndreaptă curînd. S.i 
muncim noi fi pentru el f

'Și totufi Panți- 
йи Constantin s-a 

îndreptat nud cu
rînd decit credeau 
unii. V-enind ' în 
brigflda lui Căită 
dat- setumâ'-gă 
cotitură in compar- 

I care lucrau 
membrii' brigăzii, dăscăleala pe 
care o primea de la aceftia a ovul 
o influență pozitivă asupra sOi b-a 
făcut să privească cu alți ochi 
sarcinile îfteredințate. ' Acum orice 
sarcină primită la load de muncă, 
fie cît de grea, Panțiru o duce la 
bun sfîrfit, nu se mai dă tidături.

In prezent, el ca fi ceilalți piem- 
bri din brigada de la abatajul 
cameră nr. 1 din strattd 9 are o 
singură preocupare : 
să se situeze fi pe 
în fruntea întrecerii pe sector. Și 
pentru acettsta ei sînt hotărîți să 
d^cț cărblM». jâț mai mult, mai 
bun si măi ieftin.

C. MATEESCU
r - * -
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Centrala ter
moelectrică Pa- 
roșeni, construi
tă în anii pute
rii populare cu ajutorul Uniunii 
Sovietice, se înalță falnică lîn- 
gă malul drept al Jiului romî
nesc. In decurs dfe cîțiva ani, 
acolo unde nu existau decît tu
fișuri și iarbă, a răsărit ca din 
pămînt o nouă și mare între
prindere industrială, producă
toare de energie electrică. Im
punătoarea clădire a cazanelor 
și turbinelor, uriașele turnuri 
de răcire; coșul de fum ce se 
înalță semeț deasupra acestora 

in-

Vasih ek fi-a 
buie să facă o 
tare. Însuflețirea cu

IV В I 
rezulta- 
pe sec- 
preocu-

cu răspundtere de 
consfătuirilor de 

forma cea mai im- 
eficace de atragere 
colectiv la organi

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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O uzină unde se învață

8
3 formează un minunat decor 
л diustrial în mijlocul naturii, 
o Sute de oameni, mecanici, 
g chiști, maiștri, tehnicieni și 
g gineri, ipuncesc cu rîvnă la 
g ceasta mare centrală electrică 
g pentru a furniza industriei 
8 noastre naționale energie elec- 
8 trită cît mai multă și mai ief- 
o tină. Gazanelș, turbinele și ce- 
8 lelalte ‘agregate funcționează pe 
8 bâză de1 cotrifenzi automate; 'îri- 
g tregul sistem tehnologic- este
8 automattoat.. .Muncitori cu o 
8 înaltă cațific^re manevrează cu
8 pripepere automatele și butoa- 
g nele de' comandă.
9 Dar pentru ă-ți însuși cît mai 
g bine tohnich înaltă, este nece- 
g аат să-ți riditi continuu nivelul 
g profesional, să-ți îmbogățești

cît mai mult cunoștințele. Pen
tru aceasta e nevoie să înveți 
continuu.

De acest 
de partid și 
centralei se 
nență. Invățămînțul de stat și 
profesional, (cursuri de ridi
care a calificării) constituie 
pentru muncitorii de aici un a- 
jutor prețios în ridicarea cali
ficării lor. Toți muncitorii, pre
țuind posibilitățile de • a învăța 
ce le-au fost create , prin , grija

lucru, organizația 
conducerea termo- 
ocupă. în perma-

OQ

partidului și gu- 8 
vernului, s_
încadrat în învă- 
țămîntul de stat ° 

sau în cursurile de ridicare a 
calificării. In prezent, un număr 
de 101 
cursurile serale pentru tineretul 
muncitor clasele V-IX la Soho- 
dol, iar alți 20 la școala serală 
din Lupeni, în clasele X și XI. 
De. felul cum ei învață și frec
ventează aceste cursuri, se ocu
pă în permanență organizația 
de partid, conducerea uzinei și 
șefii/ dte secții. In fiecare dimi
neață se aduc Cataloagele la 
șefii de secții care urmăresc 

frecvența 
cursuri a 
muncitor, 
lind și 
unora 
fac.
Membrii și can- 
dida'ții de .partid 
pentru două ab
sențe 'nemotivate 
sînt chemați și 
trași la răspun
dere 
biroul 
tiei de 
ultimul

ȘT.

ь 2 s-au o
8

muncitori urmează

8
8
8
8
8
8
8 б o
8
3
8

IN CLIȘEU: Tînăra Nedelea Virginia, elec
tricians fruntașă în producție și la învățătură, 
verifici nd un aparat în laborator. Ea este elevă 
la cursurile serale pentru tineretul muncitor.

’ la 
fiecărui 

ștabi- 
cauzele

care mai 
absențe.

de . către g 
organiza- g 
bază. In g 

timp g 
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Citiți în. pag. IV-a

• Conferința, de la Geneva 
în problema Laosului. ■

• Pătrunderea omului în
Cosmos vă permite să se _ 
cunoască mai profund lu
mea, spre. a o transforma 
pentru binele omului. — 
Declară , astronomul sovie
tic Viktor Davîdov —

• Nu au uitat nimic, nu au 
învățat nimic.
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fi cele 
citește 
Cărare 
simpler
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i CLUB i
reprimite. Pe carton ea 
(pentru a cita oară f ): .
Mircea, 23 ani, ufemist, 
la I.L.L.

Tovarășă biblioteca ă, caut ‘ 
astăzi o carte despre... viitor. A 
apărut o aorte dmpre rachetă a ; 
vehicul. O aveți f

Zîmbind bibliotecara încuviin- • 
.ează cu capul.

In cartoteca acestui activ dti- ' 
tor al bibliotecii, Cărare Mircea, 
sub titlurile altor cărți împrumu- 
tate ia numerele de ordine 31, . 
32 și 33 (numărul de ordine l a ;
ost înscris la 2 ianuarie a.c.f. • 

bibliotecara scrie „Racheta, vohi-! 
cuiul Viitorului'. „Știința 
neretul", „întunecare" de 
Petrescu.

Strîngîndu-le la piept, parcă 
îmbrgțifîndu-le, tlnărul a plecat 

locul la ghișeu altui ci-

Acordurile unei melodii ‘tfe 
dans se aud din camera înveci
nată- In fața ghișeului biblioteci, 
s-a format o mici „codiți" în 
care oameni de toate vtretate te 
încolonează, pentru ca apoi să 
semneze in cartatesa de cititor 
pentru cărțile împrumutate. in
tr-o sală învecinată, cu toate me
sele de șah ocupate, oameni aple
cați asupra unor figuri cumpă
nesc tot felul de strategii fi „lo
vituri", dau „șah”, iar cei mai 
buni, bineînțeles^ la sfîrșitul parti
delor, 
nu 
la

Cartea tehnică 
Tn sprijinul producției

Clubul ocupă un loc important 
în viața minerilor loneni. Aici zi 
de zi, seară de seară, tineri ți 
vîrstnici vin pentru a-și petrece 
o parte din timpul lor liber, în 
mod plăcut ți instructiv. In ca
drul clubului, 
locul cel 
bliotecii 
din cele 
activitate.
rămîne încurcat asupra cărei cărți 
să se decidă. In acest caz biblio- 
tecara-i vine In ajutor, recoman- 
dîndu-i cartea dorită.

Printre cărțile des căutate sînt 
ți cele tehnice. Acest lucru este 
oglindit și de fișele personale ale 
cititorilor. Nu de puține ori car
tea tehnică i-a ajutat pe cititori 
pentru n-și îmbogăți cunoștințele 
profesionale, să pună la punct li
nele inovații, să 
cese importante în muncă.

Sprijinul cărților 
simțit Kovacs Iuliu, Portila Du
mitru, Vontză Gheorghe sau Va
sal Mihai cărora le-a ajutat să-și 
termine inovațiile concepute. Și 
la fel ca ei mai sînt minerii C*is- 
tea Victor, 
mulți alții, 
a devenit 
minerului, 
lor.

Jocul dragostei 
Și

Recent, studioul experimental 
al Teatrului de stat Petroșani a 
pus în scenă comedia „Jocul dra
gostei și al întimplării** de Mari
vaux, care a oferit un bun prilej 
pentru actorii tineri de a inter
preta roluri cu totul deosebite de 
cele realizate ptnă acum.

In „Jocul dragostei și al întîm- 
plării“, Marivaux face o analiză 
a sufletului omenesc, abordînd o 
temă 
turgi, 
dar 
nou. 
ment 
za unui ___________
interesant, baza u- 
nui studiu din partea autorului. 
Aici sentimentul nu servește nici 
intrigii și nici nu este analizat 
de pe pozițiile tragicului, ci este 
surprins într-un anumit moment 
psihologic în sufletele unor oa
meni de factură deosebită. Farsa 
lui Dorante pe de o parte și cea 
a Silviei pe de altă parte, deși 
dezvăluite de autor încă de la în
ceputul 
interesul 
analizei 
uneori 
surprinde toate nuanțele aproape 
imperceptibile ale dragostei, ana
lizează evoluția sentimentului, in
tensitatea iui. Pentru acest lucru 
inversarea rolurilor dintre nobilul 
Dorante și lacheul său Pasquin 

de o parte, Silvia ți camerista 
Lizette pe de altă parte, oferă 
vast cîmp atît pentru analiză 
și pentru crearea unor mo

mente scenice deosebit de savu
roase.

Regia (Dumitru Căpitanu)
făcut 
viața 
cazul 
gon), 
compoziție destul de dificilă. Re
gia a înțeles subtilitățile comediei 
ți în consecință a mers pe linia

S* At* г*

Concursul cutturoi-arllstlc al ptouicrllor 
Si școlarilor

direcțiunea și corpul didactic au 
depus o muncă permanentă, s-au 
obținut și rezultate frumoase. 
S-au evidențiat cu această oca 
zie Școala de 7 ani nr. 2 Pe
troșani, Școala de 4 ani Crivi
dia, Școala de 7 ani Anînoasa, 
Școala de 4 ani Jiet, Școala me
die mixtă Lonea, Școala de 7 
ani nr. 4 Petroșani și Școala de 
7 ani nr. 1 Petroșani.

Concursul a scos în evidentă 
și o latură negativă în munca 
culturală de masă. Din cele 34 
de școli de 4 și 7 ani din Valea 
Jiului, numai o singură școală 
(Școala de 7 ani Aninoasa) a 
avut brigadă artistică de agita
ție care a oglindit cu adevărat 
în programul său momente din 
viata școlii Acest neajuns tre
buie lichidat. Organizațiile U.T.M. 
și unitățile de pionieri trebuie 
să ia măsuri pentru înființarea 
de brigăzi artistice de „agitație 
acolo unde nu există, deoarece 
aceste formații au un rol impor
tant în ridicarea nivelului la în
vățătura și în întărirea discipli
nei în școli.

Repertoriile formațiilor corale 
au cuprins cîntece noi despre 
partid, cîntece patriotic*, pionie-

îmbrățișată de mulți drama- 
dragostea, 

într-un fel 
Acest șenti- 
constituie ba- 

conflicc

1 A 4 а 1 w ’ •al întimplarn 
reliefării factorului esențial în 
dramaturgia lui Marivaux — ana
liza. Io ansamblu, spectacolul ar 
fi fost întrutotul realizat dacă 
ritmul (ți mai ales In prima parte) 
ar fi fost mai susținut, specific 
genului, dacă acțiunea ar fi fost 
mai coerentă.

Gheorghe Miclea (Orgon), 
tr-un rol de compoziție care 
alocuri l-a depășit, a izbutit 
tuși o creație

mai 
sînt 
mai
De

sala de lectură este 
căutat. Rafturile bi- 
incărcate cu cărți 

variate domenii de 
multe ori cititorul

Cronica teatrală

comediei sale, suscită 
tocmai prin profunzimea 

desfășurării, în condițiile 
ireal plasate. Marivaux

fw
«a
un
rit

a 
încercări temerare in pri- 
distribuției ți mai ales in 
lui Gheorghe Miclea (Or- 

pus in situația de a face o

i ri
pe 

to- 
meritorie. A înțeles

sensurile rolului, 
subtilitățile sa
le, poezia perso
najului. Și-a nuan
țat jocul în ra
port cu situațiile 

scenice, a imprimat un aer grav- 
comic interpretării sale. A fost 
deficitar în privința dicției.

Cele două cupluri, Valeria 
Nanei și Gheorghe Doroftci (Sil
via ți Dorante) și Stela Popescu 
și Dumitru Drăcea (Lizette și 
Pasquin), au oferit un joc plăcut, 
plin de vervă ți momente de gin
gășie, 
mitru 
orghe 
pescu. 
cupluri 
tea, pe alocuri părînd a fi dispa
rat, nu a 
nea logică 
neajunsuri 
(mai ales 
Valeria Nand).

In rolul Iții Mario, Alexandru 
Codreanu а fost pe alocuri forțat, 
deși în jocul său s-a remarcat u- 
tnorul și siguranța în mișcări.

.Jocul dragostei și 
rii“ și-a atins scopul 
a fost pus în scenă : 
au făcut cunoștință 
cale cu un clasic francez nejucat 
încă pe scena petroșăneană, avînd 
astfel posibilitatea să abordeze 
un nou stil de joc.

Subliniem umorul lui Du- 
Drăcea, siguranța lui Ghe- 
Doroftei, verva Stelei Po- 
Din jocul acestor două 
a lipsit însă omogen it a-

fost subliniată succesiu- 
a situațiilor, au existat 
în privința mișcării 
la Dumitru Drăcea ți

al întîmplă- 
pentru care 
actori tineri 
pe această

VICTOR FULEȘI

obțină

tehnice

8UC-

Petrișor Constantin și 
Astfel cartea tehnică 

un sprijin prețios al 
al tuturor muncitoti-

I 
i

î 4 
!

I
î cerc în fața unui aparat. 
J nou-muț" *- îl lămurește 

î acordeon și aparatul înregistrează. 
; " : —- ■* : 

j tpunem altfel își face rodajul. 
I Magnetofonul tfTesla" cu care a 
І fost dotat clubul este un dar bi- 
t
♦

♦ f 
4 ♦ 
î
î ți transmise în cadrul emisiunilor 
î locale ale stațiilor de radioampli-

„mat". Cite alte activități 
se desfășoară to această seară 
clubul minerilor din Vulcan i

Un dar binevenit
In biroul directorului clubului 

e animație. Mai mulți tineri fa: 
cerc la fața unui aparat. ,E 

f” *— îl lămurește unul 
• pe vecinul său. Szlmefk cîntă la 
ț acordeon și aparatul înregistrează- 
J Pace primele înregistrări sau si-i

nevenit pentru artiștii amatori de 
aici. Se și fac primele planu.i 
pentru folosirea lui: vor fi înre
gistrate programele formațiilor 
corală, brigadă artistici de agita
ție, recitatorilor artistici, careu 
rilor dramatice. înregistrările vor

i ficare din, oraș fi de, la mină.

I carte

Cezar

ctdînd 
titor.

S-a terminat ceea ce | 
n-a început
de repetiții pentru cor. t

9
1*

O

♦

In sala de lectură a clubului.

„Caut o 
despre... vHtor“

î La ghișeul bibliotecii apare u:
• tinăr. De cum îl vede, bibliote

cara se și în
dreaptă spre fișie
rul cu cartotecil: 
cititorilor. Nu o 
singură dată, a 
scris în cartate 
ca tînămlui car
file împrumutată

l 
t

*1

Sala
După ce au așteptat mat bine de 
o oră si se întrunească cu toții, 
coriștii prezenți și-au dtttț 
seama ci repetițiile nu 
începe. Cauza ? Foarte 
carifti lipseau. De ce lipseau 1 
La această întrebare mulți coriști 
dau același răspuns : „De mai . 
bine de o lună nu am ținut re- j 
petiții. Dirijorul nostru, tovarășul » 
Gehan Eevin, ne-a lăsat baltă i 
și-a plecat. Acum s-a reîntors din | 
nou. Umblă ca un comis-voiajor ♦ 
de la Vulcan la Hunedoara fi î 
înapoi. Să ne spună și nouă ce X 

î 
i

multi *
4
•
4

are de gind piuă la urmi f‘.
Cineva deschise ușa și întrebi :

— Țineți repetiții i
— S-au terminat — 

corist.
Cei de față iți spun 

„S-a terminat ceea ce 
put".

stsune un

in gind: 
n-a înce-

C. MORARb

♦

Aг

Recent, în sala Teatrului de 
stat din Petroșani s-a desfășu
rat. faza orășenească a tradițio
nalului concurs cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor. La a- 
ceastă. fază au participat forma
țiile cultural-artistice clasate pe 
Iodurile I la concursurile desfă
șurate pe centre.

La faza finală de ia Petro
șani au participat peste 1200 de 
pionieri și școlari. Ânâlizînd mo
dul de desfășurare, a concursu
lui. pe anul acesta în oele trei 
etăpe (pe școală, localități și pe 
orașul regional) prin prisma o- 
biectivelor pe care și le-a pro
pus concursul, reiese că majori
tatea școlilor au reușit să îmbu
nătățească simțitor, în lumina 
sarcinilor trasate de partid, mun
ca culturală de masă. Acest lu
cru este oglindit și de. numărul 
mare de participant!, peste 410Q, 
de creșterea numărului formații
lor artistice, îmbunătățirea con
ținutului repertoriilor, sporirea 
numărului de spectacole și întă
rirea disciplinei participantilor la 
concurs. Rezultatele finale ale 
concursului au arătat că în uni» 
tățile dfe pionieri unde colecti
vele de conducere ale unității.

rești, cîntece sovietice, maghia
re, iar interpretarea a fost mult 
superioară decît în anul trecut. 
S-au remarcat corurile Școlii 
medii mixte Vulcan, Școlii de 7 
ani nr. 4 Petroșani, Școlii de 7 
ani Anînoasa, iar în faza pe lo
calități corurile școlilor de 7 ani 
nr. 2 Petroșani și de 4 ani Cri
vidia.

Recitatorii care au participat 
la concurs în majoritate au pre
zentat poezii închinate partidu
lui. S-au evidențiat recitatorii 
Popa Margareta (Școala de 7 
ani nr. 1 Ptetroșani), Saucu Lu
cia (Școala medie mixtă Lonea), 
Cărăguț Mircea (Școala de 7 
ani nr. 4 Petroșani).

Echipele de dansuri și soliștii 
dansatori au avut în repertorii 
jocuri și dansuri din 
nou. Prezența* tn program a u- 
nor dansuri specifice Văii 
Jiului, apoi a unor jocuri âol
tenești, maramureșene ți ale 

a a- 
capitol 

S-a re-

folclorul

tenești, 
minorităților naționale, 
rătat că la acest 
э-а progresat mult, 
marcat buna interpretare a for
mației Școlii de 7 ani nr. 2 Pe
troșani și a formației Școlii de 
4 ani Crividia. Cel mai bun dan>

Eva Trenka, solistă a Operei 
din Cluj la Tașkent

TAȘKENT 13 (Agerpres) — TASS transmite -. 
La 12 mai, în capitala Uzbekis tenului, Tașkent, 

a avut loc primul spectacol cu concursul Evei 
Trenka, solistă a Operei din Cluj.

Eva Trenka a interpretat rolul Vioieteei din ope
ra „Tra viata" de Verdi, care se joacă pe scena 
Teatrului Academic de Operă și Balet „Alițet 
Navoi“.

Eva Trenka, a declarat dirijorul spectacolului Ab
dulgani Abdukaiumov are o voce frumoasă și pu
ternică. In rolul Violettei ea s-a remarcat și ca o 
actriță excelentă.

sator 3 fost elevul Dudaș 1. de 
la Școala de 7 ani Petriia.

Soliștii vocali și 
tiști au 
oglindit 
porului 
ționare. 
pretare, 
lăsat soliștii vocali Tufiș Con 
stantin (Școala medie mixtă 
Vulcan), KovaCș Elvira (Școala 
de 7 ani nr. 4 Petroșani) și so 
liștii instrumentiști Cîjnpu Ma
riana, la acordeon (Școala nr. 
2 Petroșani) și echipa de fluie
rași a Școlii de 7 ani Cimpa

Considerăm că concursul ți-a 
atins pe deplin scopul propu». 
El a constituit un prețios schimb 

experiență între școli, bogat 
învățăminte pentru activita- 
viitoare.

AUREL SLABII
activist al Comitetului orășenesc

U.T.M. Petroșani

inetrumen- 
prezentat cîntece care au 
prefacerile din viata po- 
nostru, cîntece revolu- 
Privind modul de inter- 
frumoasă impresie au

de 
în 
tea

Rezuitatele concursului
COR: 1. Școala de 7 ani nr.

4 Petroșani și Școala medie mii-, Vaaile 
tă Vulcan; ?. Școala de 7 ani 
Anînoasa și Școala de 7 *ni Pe
trii»; 3. Școala de 7 ani nr. I 
Lupeni. RECITATORI: 1. Sadea 
Lucia (Școala medie mixtă Lo
nea), Brădiceanu Valeria (Școa
la de 7 ani nr. I Lupeni), Popa

Margareta (Școala de 7 ani nr. 
1 Petroșani); 2. Stamate Dumi
tru (Școala medie mixtă Vul
can), Cărăgut Mircea (Școala 
de 7 ani nr. 4 Petroșani), Slcolu 
Doina (Școala de 7 ani Iscronl); 
3. St anei u Maria (Școala de 7 
ani Petriia), ionescu Adela 
(Școala medie mixtă Vulcan), 
Roman Nicolae (Școala de 7 ant 
Uricani). SOLIȘTI VOCALI î 1. 
Tufiș Constantin (Școala medie 
mixtă Vulcan); 2. Bredescu Ilea
na (Școala medie mixtă Vulcan); 
3. Kovacs Elvira (Școala de 7 
ani nr. 4 Petroșani). ECHIPE 
DE TEATRU: 1. Școala de 7 
ani nr. 1 Petroșani; 2. Școala de 
4 ani Jiet; BRIGADA ARTISTI
CA DE AGITAȚIE: 1. Școala 
de 7 ani Anînoasa. DANSURI; 
1. Școala de 4 ani Crividia, Școa» 
Ia de 7 ani nr. 2 Petroșani; 2. 
Școala de 7 ani Jieț, Școala de 
7 ani Anînoasa, 1 Școala medie 
mixtă Lonea; 3. Școala de 7 ant 
nr. 3 Lupeni, Școala medic mixtă 
Vulcan. SOLO DANS : 1. Dud aș 
I. (Școala de 7 ani Petriia) și 

Lilian (Școala medie
mixtă Lonea) SOLIȘTI INSTRU
MENTIȘTI : 1 . CJmpu Mariana 
(Școala de 7 ani nr. 2 Petro
șani) și echipa de fluierași a 
Școlii de 7 ani Cimpa; 2. Lo
rentz I. (Școala medie mixtă 
Vulcan).
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dus două mașini de perforat e- 
lectrice.

In acest an la mina Vulcan 
aproape 30 de propuneri ale oa
menilor muncii au fost găsite 
juste și acceptate de întregul co
lectiv ; cele mai multe din ele 
au drept scop buna deservire a 
locurilor de munca, urmăresc 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție, iar altele se referă la rea
lizarea de economii de materiale.

Toăte aceste propuneri oglin
desc interesul deosebit pe care-1 
manifestă muncitorii minei Vul
can pentru bunul mers al pro
ducției, arată însuflețirea și do
rința lor de a aduce o contribu
ție mereu sporită la aplicarea în 
viață a sarcinilor ce revin colec
tivului din Directivele celui de-ai 
III-lea Congres al partidului.

Consultarea largă a muncito
rilor și atragerea lor la organi
zarea și conducerea producției, 
îndeosebi prin consfătuirile de 
producție, au contribuit din plin 
la mai buna organizare și des
fășurare a întrecerii socialiste. 
In prezent, la mina Vulcan sînt 
cyprinși în întrecerea pe profe- 

1300 de muncitori, tehnicieni 
• ingineri. în acest an, la mina 

Vulcan au fost confirmați 340 
fruntași în producție In primele 
patru luni ale acestui an, în ca
dril! întrecerii, s-au realizat suc
cese deosebit de remarcabile. Din 
abatajele sectoarelor au fost tri
mise la ziuă 22.231 tone de căr
bune peste plan, s-au obținut e- 
conomii de 183.000 lei. In luna 
trecută, procentajul de cenușă 
din cărbune a fost redus cu 1,9 
la sută față de norma admisă.

La succesele obținute, o con
tribuție de seamă au adus bri
găzile conduse de tov. Zaharia 
Constantin, Negrescu Vasile, Ni- 
coară loan, Mikloș Laurențiu, 
Hunyady Ioan, Jurca Emil, Iovi 
Traian, Solga Iosif și alții ca
re au fost declarați fruntași în 
întrecerea pe profesii pe primul 
trimestru al anului.

Din concluziile ultimei con
sfătuiri de producție care a avut

loc la Vulcan s-a desprins fap
tul că aprovizionarea locurilor 
de muncă cu armături metalice, 
îndeosebi la sectorul II, trebuie 
să constituie una din preocupă
rile principale tfle conducerii mi
nei și comitetului sindicatului

De asemenea, a mai reieșit 
faptul că brigăzile de la pregă
tiri lucrează cu randamente mult 
sub posibilități și aceasta din 
cauză că unii muncitori de la 
pregătiri nu au o calificare co
respunzătoare. Totodată s-a sub
liniat că trebuie să fie mai mult 
sprijinite de către ingineri și 
tehnicieni cele 21 de brigăzi de 
mineri care pe trimestrul I au 
rămas cu sarcinile de producție 
reîndeplinite.

Călăuzindu se după indicațiile 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului, colectivul minei Vul
can este hoțărît să desfășoare o 
și mai intensă activitate, să ob
țină zi de zi succese tot mai în- 
semnate în spoț-irea producției de 
cărbune.

Respectarea legilor do circulație 
o datorie cetățenească

Paralel cu dezvoltarea industriei 
grele și a celorlalte ramuri ale e- 
conomiei naționale o mare de 
zvoltare au cunoscut transportu
rile. Un aspect deosebit de im
portant al problemei transportu 
rilor îl constituie realizarea unei 
siguranțe depline pentru a preveni 
săvîrțirea de accidente care se 
soldează, de cele mai multe ori, 
cu pagube materiale ți pierderi 
de vieți omenești. In acest scop, 
este absolut necesar ca circulația 
pe drumurile publice să se desfă
șoare organizat, după anumite re
guli, care să fie cunoscute ți res
pectate atît de conducătorii 
vehicule cit ți de pietoni.

Unii cetățeni tratează cu indife
rență disciplina necesară unei bu
ne desfășurări a circulației pe 
dramurile publice. Nu rare sînt 
cazurile cînd pe trotuarele centre
lor aglomerate, grupuri de cetățeni 
adunați în cerc discută nepăsă
tori, uitînd că prin aceasta de
ranjează pe ceilalți trecători, oNi- 
gîndu-i să coboare pe partea ca
rosabilă a drumului unde pot că-

♦
♦

i
♦
♦

♦

de

O uzină unde se învață
(Urmare din pag. t-a)

• PUBLICITATE
dea victime accidentelor de cir
culație.

U’.aWI сжрфбгй de râ&ipuțt 
Ir awidtate atet ctiotoelcUftlt care,. 
vriod probahil să-ți dovedească 
„micitria", abandonează ghidonul, 
caută” să se strecoare cu motoci
cletele pe sub bariere cînd sînt 
închise, circulă cu viteze exage
rate, pierzînd controlul și siguran
ța în manevrarea motocicletei. Nu 
rare sînt cazurile cînd mulți po
sesori de motociclete conduc fără 
a poseda carnet de conducere 
ацсо-moto. De exemplu. în zilele 
de 1 și 2 mai 1961, echipa de 
control din D.M.R. Hunedoara- 
Deva, secția inspecție auto-circu- 
lație, a găsit cu oeazis controlului 
in raza orașului de subordonare 
regională Petroșani, mai mulți po
sesori de motociclete conducted 
fără să fie posesori de carnete de 
conducere.

Astfel Oprițescu Ștefan din Pe
troșani, conducea motocicleta nr. 
75.394 Dv. La semnalul de oprire 
a refuzat să oprească motocicleta, 
continuindu-și drumul prin fugă 
la domiciliul său, unde a fost gă
sit, iar la control s-a constatat că 
nu posedă carnet de conducere. 
Au mai fost găsiți conducînd mo
tocicletele fără a avea carnet de 
conducere Parizek Titus, Gavrilă 
Nicolae, Polak Francisc, Coc Sa
bin, Kama Iosif din Petroșani, 
Trlfa Ioan din Lupeni, Mate Pa
vel domiciliat în Iecroni, Curcă 
Aristică din Lupeni, Fluieraș Au
relian domiciliat în Livezeni și 
Filip Iosif din Lupeni.

Pentru a preveni asemenea fap
te și a contribui la asigurarea des
fășurării normale a circulației pe 
drumurile publice, toți cetățenii 
patriei noastre sînt chemați să 
respecte cu strictețe normele de 
circulație. Respectînd regulile de 
circulație, oamenii muncii își a- 
pără viața de accidente și contri
buie la buna desfășurare a trans
portului pe drumurile publice.

IOAN COȘMA

>
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Anunța concursul pentru 

ocuparea unul post de mais
tru întreținere utilaj textil 
care va ține în ziua da 
29 mai 1981. »

Candldațll la concurs tre
buie să îndeplinească urmă
toarele condiții1:

Să posede diplomă de 
maistru sau adeverință din 
care să reiese 12 ani vechi
me în funcția de maistru.

înscrierile se fac pînă în 
ziua de 25 mai 1981.

Informațiile se primesc la 
serviciul organizarea și nor
marea muncii din întreprin
derea Filatura Lupeni.

t

0. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI 
anunță :

Pentru sezonul de prl- 
măvarft-vară, 0.6. L. Pro
duse Industriale Petroșani 
a pus Tn vînzare prin toa
te magazinele de țesături 
un bogat și variat sorti
ment de:

r4
t 
t
t
4
4

urmează învățămîntul de stat, 
sînt încadrați în cursuri de ri
dicarea calificării pe speciali
tăți. Frecvența la aceste cursuri ..X_ J,_ ...1- .. ...*« *

t 
4
4
4
4

4
4

*
4
4

asemenea cazuri sînt rare, fapt 
care arată că muncitorii își dau 
seama de importanța acestor 
cursuri, prețuiesc cum se cuvi
ne posibilitățile asigurate, gri
ja ce li se poartă pentru ridi
carea calificării si îmbogățirea 

i cunoștințelor. Directorul termo- 
♦ *
»
♦
♦ 
i
♦

♦

♦ 
i
♦ —r __  . _____ „
♦ Wilk Cristina și Muneran Tm,:
f ian. 
t - ........
♦
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îmbunătățirea factorului de putere 
r' in rețelele

Factorul de putere ce-1 reali
zează un consumator, oglindește 
raportul între energia electrică 
activă și cea reactivă (elemente 
componente ale puterii produse), 
absorbită la un moment dat sau 
într-un interval considerat. Men
ținerea acestui raport între anu
mite limite are o importanță 
deosebită.

Problema îmbunătățirii facto
rului de putere în rețelele elec
trice din Valea Jiului, constituie 
una din preocupările colectivului 
Uzinei electrice Vulcan. Existen
ța unui factor de putere scăzut 
dă naștere la o seamă de neajun
suri printre care menționăm în 
special cheltuielile de investiții 
și de producție ce le implică și 
pierderile suplimentare de ener
gie în instalații.

Cu cît valoarea factorului de 
putere care este luată în consi
derare la proiectarea instalații
lor, pentru regimul de funcțio
nare a acestor instalații, este 
mai redusă, cu atît puterea no
minală a instalațiilor trebuie să 
fie mai mare și, în consecință, 
investițiile cresc. Ca un exem
plu. cităm că la un factor de 
putere de 0,7, uzual în cazul re
țelelor industriale, puterea nomi
nală a instalațiilor trebuie mă
rită cu mai mult de 40 la sută 
față de dimensionarea care ar 
corespunde puterii reale. De a- 
semenea, limitarea posibilității 
de încărcare a instalațiilor cu 
puterea electrică reală pentru 
eare ele au fost prevăzute, creș
terea căderilor de tensiune, sînt 

la fel de nedorite, 
toate că în cursul 
s-a înregistrat o 

creștere a factoru-■ >..
1961 (tr. 1) ;

0.8

încă urmări
Astfel, cu 

ultimilor ani 
substanțială 
lui de putere. 
1959; I960;

0,76 0,78
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centralei, tov. ing. Milițescu 
Gheorghe, inginerul șef și se
cretarul organizației de bază 
fac periodic consfătuiri cu ele
vii și cadrele didactice anali - 
zînd felul cum se desfășoară 
învățămîntul.

Printre elevii coi mai buni, 
atît în producție dt și tn școală 
se numără Miuleacu Isaia, Ga- 
liap киш. Nedelea Virginia*.

este de sută la sută.
Din cadrul uzinei au fost tri

miși la facultate un număr de 
16 muncitori, la școala de maiș
tri 5 muncitori. La terminarea 
cursurilor, ei vor deveni cadre 
de bază 
vtet se 
centrala 
unde se 
resimte și în producție. Lucră
rile executate sînt de tot mai 
bună calitate, muncitorii aduc ф 
însemnate îmbunătățiri proce- * 
sului de producție prin tot mai ț 
multe raționalizări și inovații, ț 
jînteesc ca mai multă atenție 

și pricepere aparatele și agre-
. tgatoie, nivelul lot tehnic și pro- f 

и Іечіпггйі rreste mereu.
4

ale uzinei. Intr un cu- 
poate spune că termo- 
Păroșeni este o uzină 
învață. Acest lucru se

4
4

și pricepere aparatele și agre- ♦

Ceilalți muncitori, care nu fesional crește mereu.

electrice din Valea țiului
numai simpla îmbunătățire în 
continuare, printr-un mijlpc oa 
recarț de la 0,8 (valoarea medie, 
realizată pe trimestrul Г ă. c) 
la 0,9 ar conduce la evita 
rea unor pierderi echivalente cu 
aproximativ 1.600000 lei tn 
cursul unui an.

Pentru a determina adoptarea 
de măsuri care să conducă la 
mărirea factorului de putere se 
recurge la tarifarea energiei re
active, sau Ia aplicarea de tarife 
speciale pentru energia reală,, 
care ține seama de nivelul fac
torului de putere. Prin aplicarea 
acestor tarife costul energiei e- 
lectrice furnizate este mărit într-o 
anumită proporție, justificată în 
principiu de efectele dăunătoare 
pe care le aduce pentru produ
cător. In cadrul C.C.V.J., Uzina 
electrică Vulcan ■ are sarcina de 
a corecta și aduce in limitele 
impuse factorul de putere pe са
ге-1 realizează exploatările mi
niere. Evitarea creșterii costului 
energiei electrice achiziționate 
din sistem, obligă la utilizarea 
de instalații de compensare a 
puterii reactive. Totodată s-a 
tins spre valorificarea la limită 
a posibilităților existente în cen
trale și stații, impunîndu-se de 
acum o contribuție mai susținută 
din partea consumatorilor.

In general sînt cunoscute în 
cadrul exploatărilor miniere, pre- 
parațiiior, U.R.U.M.P. cauzele 
care conduc la menținerea unui 
factor de putere scăzut. Nu este 
însă suficient ca aceste cauze să 
fie cunoscute. Trebuie luate mă
suri pentru îmbunătățirea facto
rului de putere. Pentru rezolva
rea acestei probleme, trebuie să 
se stabilească s

— limitele- tn care este avan
tajoasă ameliorarea factorului de 
putere te diferite cazuri;

de— - care dintre mijloacele 
îmbunătățire cunoscute sînt cele 
mai indicate în fiecare dintre a- 
ceste cazuri, ținfndu-ee seama de 
condițiile de procurare ;

— care este amplasamentul 
cel mai favorabil pentru fiecare 
din aceste cazuri;

— care este ordinea cea mai 
rațională în executarea diferite
lor instalații de îmbunătățire a 
factorului de putere ;

— principiile pe care trebuie 
să se bazeze programul de an
samblu al lucrărilor de îmbună
tățire a factorului de putere.

Ținînd seama de consecințele 
economice favorabile ce derivă 
din creșterea factordlui de pute
re pentru fiecare exploatare în 
parte și în ansamblu pe C.C.V.J., 
problema va trebui să constituie 
o preocupare de prim ordin pen
tru toți energeticienii ce muncesc 
în cadrul exploatărilor 
contribui la rezolvarea 
măsuri ca:

— verificarea modului 
fost efectuate reparațiile 
toare;

— introducerea de 1 imitatori 
automați de mers în gol Ia un 
număr cît mai mare de motoare;

— schimbarea montajului, tn 
special în cazul motoarelor pre
văzute cu demaror stea-trtunghiu •

— înlocuirea motoarelor de 
putere mai mare, funcționfnd cu 
un factor de încărcare prea re
dus, cu alte motoare de putere 
mai mică;

— înlocuirea unor motoare cu 
numeroase ore de utilizare de la 
diverse acționări, cu motoare 
sincrone și altele, măsuri care le 
sînt la îndemînă și așteaptă să 
fie introduse și dezvoltate.

ing. SILVIU MARCUT1U 
ing. VALER CIOBANU 
Uzina electrică Vulcan

și pot 
ei prin

cum au 
de mo

O brigadă harnică
Brigada de producție condusă 

de comunistul Kosnas Ioan de la 
fabrica de pîine din Petroșani, 
lună de lună, s-a situat în frun
tea întrecerii socialiste.

Cum se explică aceasta? 
brigadă lucrează mulți

In 
tineri 

harnici care nu precupețesc nici 
un efort pentru a-și îndeplini cu 
succes sarcinile de producție în
credințate. Fiecare membru știe 
în orice moment ce are de făcut.

La succesul obținut de brigadă 
au contribuit în mare măsură 
tovarășii Cimpoieru loan, Radar 
Traian, Polko Iosif, Cordea Au
gustin și alții.
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Conferința de la«tenwa 
în problema Laosului

GENEVA 13 (Agerpres)
La 13 mai, ca și în ziua pre

cedentă, cînd urjaa să se deschidă 
conferința internațională pentru re
glementarea problemei laoțiene, 
activitatea a început cu întîlniri 
intre șefii de delegații. La ora 9 
(ora locală), a sosit la reședința 
delegației Uniunii Sovietice secre
tarul de Stat al S.U.A.; Dean 
Rusk, care se află la Geneva de 
trei zile.

Aceasta a fost prima întîlnire 
la Geneva între conducătorul de
legației americane și ministrul A- 
facerilor Externe al Uniunii So
vietice, A. A. Gromîko, care este 
unul din președinții conferinței de 
la Geneva din 1954 pentru Indo
china.

★

GENEVA 13 (Agerpres)
In seara zilei de 12 mai, a a- 

vut loc o nouă întrevedere între 
președinții conferinței de la Ge
neva pentru Indochina din anul 
1954, ministrul Afacerilor Exter
ne al Uniunii Sovietice — A.A. 
Gromîko și ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei — Home.

Întrevederea a avut loc la 
ședința delegației engleze.

★

re-

GENEVA 13 (Agerpres)
La 12 mai, A. A. Gromîko, con

ducătorul delegației Uniunii So
vietice la conferința de la Geneva, 
pentru reglementarea problemei 
Laosului, a avut o întrevedere și 
a conferit cu conducătorii dele
gațiilor guvernului regal al Lao
sului — Quinim Folsena și Pa- 
tet-Lao — Vongvicit.

Cu aqest prilej au fost exami
nate probleme legate de confe
rință.
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— Declara astronomul sovietic Viktor Davîdov —
MOSCOVA 13 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Astronomul sovietic Viktor Da

vîdov, ^cretar științific al Insti
tutului astronomic „Sternberg" 
din Moscova, consideră că pă
trunderea omului în Cosmos va 
permite să se cunoască mai apro
fundat lumea, spre a o transfor
ma pentru binele omenirii.

Viktor Davîdov subliniază că 
pătrunderea în Cosmos va fur
niza noi metode de studiere a 
proceselor geofizice și a legăturii 
lor cu activitatea solară. Aceas
ta prezintă nu numai o impor
tanță științifică, ci și o deose
bită importanță economică.

După cum arată astronomul 
sovietic, aflîndu-se în Cosmos o- 
mul va putea extinde domeniul 
accesibil observațiilor și va pu
tea întreprinde cercetări astrono
mice multilaterale legate, în spe
cial, de particularitățile structurii 
și dezvoltării sistemelor stelare 
de tipul galaxiei noastre.

Pe bordul sateliților artificiali 
ai pămîntului, eficacitatea instru-,

----------------- O.

mentelor se poate mări în cel mat 
înalt grad datorită absenței atmos' 
ferei. Se poate presupune de ase
menea că va deveni posibil să 
se folosească imponderabilitatea 
pentru realizarea unor telescoape 
de dimensiuni excepționale.

Necîntărindi nimic, obiectivele 
acestor telescoape nu se vor de
forma sub acțiunea greutății și 
vor păstra o imagine de o cali
tate excelentă în condițiile pu
terii optice uriașe a telescopului.

Viktor Davîdov, crede că a- 
ceasta va da, probabil, posibili
tatea de a se distinge detalii1 din
tre cele mai mici ale obiectivelor 
cosmice, de a se cerceta stele și 
nebuloase situate la distanțe e- 
norme la 
nomii nu 
prezent.

Aș vrea să cred, declară as
tronomul sovietic, că pe alte pla
nete vom întîlni viață și, poate, 
urme ale unor vechi civilizații 
sau chiar locuitori inteligenți ca
re trăiesc acum.

a căror studiere astro - 
pot nici măcar visa în

Cronica evenimentelor internaționale

Nu au uitat nimic, nu au învățat nimic

-------- 1 —*■* ♦«

„El-Mudjahid“ despre tratativele 
franco-algeriene

Declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D.

HANOI 13 (Agerpres)
In legătură cu vizita la Sai

gon a vicepreședintelui S.U.A., 
Johnșon, Ministrul Afacerilor Ex
terne al RD. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în ca-re 
protestează împotriva intensifică
rii amestecului Statelor Unite în 
treburile Vietnamului de sudl.

JbtM -

ALGER 13 (Agerpres)
Comentînd apropiatele tratative 

franco-algeriene, ziarul „El-Mud- 
jabid", organ al Frontului de Eli
berare Națională din Algeria, scrie 
că ele vor arăta dacă guvernul 
francez dorește cu adevărat să 
pună capăt războiului sîngeros din 
Algeria. Ziarul scrie că poporul 
algerian „este interesat să ajun
gă la o rezolvare echitabilă 
pașnică" pe baza căreia să i 
acorde independența deplină.

„Algeria dorește să-$i dobîn- 
dească drepturile și să dispună în 
mod liber de teritoriul său, de 
bogățiile sale", subliniază ;,E1- 
Mudjahid". Dacă guvernul fran
cez va respinge revendicările jus
te ale poporului algerian, acesta 
va continua lupta.

Ziarul subliniază că, în ultimul 
său discurs rostit la posturile de 
radio și televiziune din Franța, 
președintele de Gaulle a amenin
țat că va împărți teritoriul Alge
riei dacă poporul algerian se va 
pronunța pentru independență. 
Prin aceasta, el s-a declarat îm
potriva unei adevărate eliberări a 
poporului algerian, pentru conti- 
uuarea la nesfîrșit a războiului.

Și
se

ч —°—
Pentru că este 

negru...
YORK 13 (Agerpres) 
cum transmite agenția 

Press Internațional, Wi-

NEW
După 

United 
lliam H. Fitzjohn, însărcinat cu 
afaceri al Republicii Sierra Leo
ne la Washington care, pentru 
că este negru, nu a fost servit 
într-un restaurant din Hager
stown, a declarat la Baltimore 
că „discriminarea rasială înrău
tățește relațiile Statelor Unite cu 
noile țări independente din A- 
frica". „Ațnericanii — a spus 
Fitzjohn — vor trebui în primul 
rînd să explice africanilor pentru 
ce există în această țară discri
minate rasială".

gu
pe

Ziarul condamnă încercările 
vernului francez de a pune 
aceeași treaptă Frontul de Elibe
rare Națională din Algeria, 
reprezintă poporul algerian, și 
parea antipopulară, gata să 
în cîrdășie cu colonialiștii.

„A vorbi de consultări cu 
te curentele din Algeria, scrie zia
rul, înseamnă a-ți bate joc de 
principiile democratice și a trans
forma adevărata democrație într-o 
caricatură a democrației. Princi
palele părți în conflictul franco- 
algerian sînt Frontul de Elibera
re Națională din Algeria și gu
vernul francez. Frontul de Elibe
rare Națională nu este un curent, 
el este poporul algerian care lup
tă, el este alianța organică a tu
turor forțelor vii ale națiunii.

La 20 mai guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria va fi pre
zent la Evian, se spune în încheie
rea articolului. Calm și cu încre
dere în revoluție el va începe 
tratativele, își va expune poziția 
și își va apăra concepțiile".

care 
gru- 

intre

toa-

Vietnam
După cum anunță agenția 

vietnameză de informații, în 
declarație se subliniază că ac
tuala vizită a lui Johnson la Sai
gon, cu scopul de a discuta cu 
Ngo Dinh Diem problema tri
miterii de trupe americane în 
Vietnamul de sud, agravează si
tuația în această țară.

Amestecul american în Vietna
mul de sud, se spune în decla
rație, este îndreptat spre submi
narea acordurilor de la Geneva, 
constituie un atentat la indepen
dența și suveranitatea poporului 
vietnamez și pune în pericol pa
cea în Indochina și în Asia de 
sud-est.

——O*

Sub controlul 
Institutului cuban 
de cinematografie

HAVANA 13 (Agerpres).
Printr-o hotărîre a guvernului 

Cubei au trecut sub controlul Ins
titutului cuban de cinematografie 
șase filiale ale caselor de filme 
americane: „Fox", „Metro-Gold- 
win Mayer", „Wagner”, „Colum
bia Pictures", „United Ardstas" 
și „Universal Internațional". A- 
ceastă măsură a fost luată întrucît 
aceste case de filme au sabotat 
activitatea cinematografelor care 
le aparțineați; prezentînd pe e- 
cranele acestora în primul rînd 
filme de producție americană și 
împiedicînd prin orice mijloc pre
zentarea filmelor altor țări.

♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦а»»»♦
♦ «
♦
♦
♦♦♦
♦ culația a fost oprită brusc, me- 
Xgafoanele au transmis un mesaj 
X al președintelui Kennedy. Concu-
♦ rînd cu urletul sirenelor, glasul
♦ președintelui vroia să fie calm. 
X Nu s-a întîmplat nici o nenoro-
♦ cire. Nici nu se așteaptă vreun
♦ război. E vorba numai de un
♦ antrenament.
ț Statele Unite sînt bîntuite în
♦ ultimul timp tot mai des de ase-
♦ menea antrenamente de isterie 
X Tot mai des auzul americanului 
X de rînd este înspăimîntat de ți-
♦ patul ascuțit al sirenei, de gla-
♦ șurile sufocate ale. (picherilor ca- 
X re anunță s rachetele inamice se
♦

NOTĂ= ANTRENAMENTE
lntr-una din zilele acestei pri

măverii cîteva ore după prinz, 
americanii au avut o surpriză. 
Sirenele au început să urle, cir-

îndreaptă spre noi. O sută de 
centre ale Statelor Unite vor fi 
atacate.

Tot mai des mașinile sînt o- 
prite pe străzi fi polițiștii grăbiți 
împing lumea în ganguri, in adă
posturi. Uneori la aceste orgii is
terice participă in capul mesei în
suși guvernul Statelor Unite care 
se joacă el însuși de-a adăpostul 
și de-a alarma atomică.

Este un fapt semnificativ. Min 
tea americanului de rînd e tor
turată cu insistență, spaima bă- 
gîndu-i-se zi de zi, ceas de ceas, 
în suflet, revărsată în valuri de 
programele de radio și televiziu
ne, debordate din coloanele zia
relor, de discursurile politicieni
lor. Această inoculare dementă a 
spaimei se numește antrenamen'.

Aceste cuvinte au fost spuse a- 
cum mai bine de 100 de ani des
pre Burbonii care încercau cu ra
pacitate să reintre după restaurație 
în posesia tuturor privilegiilor a- 
bolite de revoluția franceză. Ele 
se potrivesc de minune celor care 
în cancelariile occidentale urzesc 
ițele politicii, legînd săptămîna a- 
ceasta Oslo, unde a avut loc se
siunea N.A.T.O.; de Geneva un
de ar fi trebuit să înceapă vineri 
conferința pentru reglementarea 
problemei laoțiene.

La sesiunea N.A.T.O., ca și în 
poziția lor față de problema 
Laosului, conducătorii politici oc
cidentali și în special guvernul 
S.U.A.; au dovedit că n-au uitat 
nimic din vechile metode poli
tice și mai ales că n-a<u învățat 
nimic din eșecurile rușinoase pe 
care politica lor le-a repurtat în
tr-un trecut mai îndepărtat sau 
chiar în ultimele săptămini.

Săptămîna care a trecut tre
buia să se încheie, opinia publică 
din lumea întreagă dorea să se în
cheie, cu conferința celor 14 state 
pentru reglementarea problemei 
Laosului. In aceeași sală unde în 
1954 s-a pus capăt războiului co
lonialist dus împotriva poporului 
vietnamez, 14 state trebuiau 
găsească drumul care 
me Laosul sfișiat de 
împotriva guvernului 
țară independentă și 
cărei popor să trăiască în pace. 
Dar această conferință n-a înce
put și încă nu se știe cînd va 
putea începe, din cauza obstruc
ției făcute continuu de reprezen
tanții puterilor occidentale și, mai 
ales, de secretarul de stat ameri
can, Dean Rusk. ;,Motivele" in
vocate sînt spulberate uflele după 
altele: Raportul Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Laos confirmă că luptele 
au încetat; mai mult chiar, s-a 
anunțat că Ia Na Mon sînt pe 
cale să înceapă tratative politice 
și militare între cele trei părți. 
In căutarea afterpectexte care să 
blocheze conferința, SU.A. au ri
dicat problema componeni 
gației laoțiene, încetdnd

s', 
să transfor- 

rebeliunca 
legal într-o 

neutră, al

ițe* dde- 
l - să în

depărteze de la tratative pe re
prezentanții mișcării Patet Lao. 

La Geneva n-au sosit încă de- 
sud-estul 

Vietnamul
cu

legații unor țări din 
Asiei, ca Tailanda și 
de sud, înfeudate 
tul politicii americane.

Exprimînd punctul 
oficial american, ;,j ’ 
mes" a arătat că mai presus de 
toate problemele economice și po
litice, accentul principal al acti
vității N.A.T.O. trebuie pus pe 
„forța militară". De altfel, comu
nicatul dat publicității la încheie
rea sesiunii pune într-adevăr pe 
primul plan intensificarea înarmă
rilor, atît în domeniul armamen
tului convențional, dt și în cel 
al armelor nucleare. In schimb, el 
nu conține nici un punct de ve
dere pozitiv în nici una din ma-

to-

de vedere 
,New York Ti-

DE ISTERIE ♦ ♦ ♦
♦ ♦* ♦ ♦>♦ ♦

Moartea te așteaptă în orice cit 
pă — i se. spune americanului dt- 
rînd. Antrenează-te pentru moar- ♦ 
tel

Și fiindcă opinia publică a tu- ♦ 
я»» întregii știe că nici un fel • 
de agresor nu amenință Statele • 
Unite, președintele Kennedy face J 
diplomatice declarații în care spu- J 
ne; nu se așteaptă un război, * 
Dar trebuie să luăm toate mâsu X 
rile necesare... J

Nu se așteaptă un război — ♦
spune vocea președintelui. Da, X

♦ «
Răspunsul nu-i greu de afla • 

deși se află bine păzit, închis cu X 
șapte lacăte, în safeurila în care ♦ 
îjrs țin profiturile fabricanții de* 
armament. ‘ **

**********************************************************************************

sirenele urlă, sfîșiind simțurile a 
meric anului. De ce?
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rile probleme ale situației interna
ționale.

La fel ca și problema dezarmă
rii comunicatul se menține pe po
zițiile războiului rece și în ce 
privește tratatul de pace cu Ger
mania, Berlinul etc.

La această „primă întîlnire a 
administrației Kennedy cu aliații 
săi", populația din Oslo a reac
ționat cu mari manifestații de pro
test împotriva politicii și hotărîri- 
lor N.A.T.O. Manifestanții și-au 
exprimat cu tărie împotrivirea fa
ță de aceste planuri și convinge
rea că aplicarea lor va putea fi 
zădărnicită. Această convingere cu
prinde cu □ forță nestăpînită cer
curi tot mai largi de pe întreg 
globul. Este foarte semnificativ 
faptul că în Statele Unite politica 
dusă de guvernul Kennedy în a- 
ceste prime luni de guvernare a 
provocat nu numai decepția ace
lora care s-au încrezut în decla
rațiile sale electorale, dar și lu^țj.

a 
unor personalități politice care, 
dacă nu dezaprobă fondul politi
cii lui Kennedy, apreciază în mod 
realist primejdia pe care o pre
zintă metodele folosite.

Senatori americani ca Fulbright, 
președintele Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, Morse, și 
chiar senatori de extremă dreaptă 
ca Javits sau Bridges, au atras a- ) 
tenția președintelui că nu sînt. de ' 
acord ca trupe americane să inter
vină în Cuba sau Laos. Ziarele a- 
mericane au publicat in ultima 
vreme numeroase scrisori primite 
de la cititori, în care este expri
mată îngrijorarea față de orien
tarea politicii americane, în special 
în legătură cu invazia în Cuba, 
și. se cere ca guvernul american 
să țină seama în mai mare mă
sură de realitățile lumii actuale. 
Viitorul foarte apropiat va arăta 
dacă guvernul S.U.A. și princi
palii săi aliați au învățat sau nu 
ceva din lecțiile date de această 
realitate. i
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FRWMMDE RADIO
15 mai

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
instrumentală, 7,45 Mici piese de 
estradă, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Concert popular, 9,30 Tinere
țea ne e dragă, 10,00 Piese co
rale inspirate din viața copiilor, 
10,25 „înfrățiți în muncă, dntec 
și joc", program de muzică popu
lară romînească și a minorităților 
naționale, 11,03 Lucrări instrumen
tale de compozitori din țări socia
liste, 11,40 Muzică ușoară, 12,20 
Concert simfonic popular, 13,05 
Pagini alese din muzica de ope
retă, 14,00 Concert de muzică 
populară romînească, 14,30 Muzi
că de estradă, 15,30 Muzică ins
trumentală, 15,50 Note de lector,
16.30 Orchestre de muzică popu
lară romînească, 17,15 Cîntece pa
triotice în interpretarea lui Nicolae 
Herlea, 17,30 Roza vînturilor, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,05 „Săptămîna 
muzicii1 cehoslovace", 19,41 Din 
muzica popoarelor din Africa,
20.30 Muzică populară romîneas
că, 20,45 Tribuna radio, 21,00 
Muzică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 22,30 Ansambluri corale 
din diferite orașe ale patriei. 
PROGRAMUL II. 14,30 Melodii 
populare romînești, 15,31 Arii și 
duete din operete, 16,15 Prelucrați 
corale din folclorul nostru, 16,30 
Vorbește Moscova ! 17,35 Din 
cele mai cunoscute melodii popu
lare romînești, 18,05 Carnet de 
reporter, 19,30 Reportaj, 19,50 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii sovietice, 20,15 Mu
zică corală clasică în interpretarea 
formațiilor artistice de amatori, 
21,15 Noi înregistrări de muzică 
populară primite din India, 21,55 
Melodii lirice, 23,15 Concert de 
noapte.
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