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In loc de critică
Nu-i bine să pleci la drum cu 

idei preconcepute. Te paște insuc
cesul. Iți faci singur greutăți. Te 
pui în situații delicate.

Păcatele m-au împins să aleg 
tocmai sectorul III pentru o analiză 
critică. Parcă nu erau <dte sec
toare la mina Petrila unde mai 
rătmn brigăzi sub plan. De pildă 
sectoarele l, 11, IV. E un sector 
mare, mi-am zis, în timpul lunii 
august a avut brigăzi cu minus. 
Rezistă tema l Și iată-mă în bi-
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roul sectorului cu carnetul deschis 
la fila pe care notasem dinainte : 
brigăzi sub plan. Normatorul mă 
pricește mirat. Nu vi-l spun cu 
numele. S-ar crede omul primul 
pe lista criticaților

— Nu vă pot servi.
— De ce ?
— Păi n-avem date.
— Se poate ? Cum n-aveți a~ 

cum and situația pe august e 
încheiată ?

— Bine. N-avem brigăzi sub 
plan.

— Atunci e rău.
— Cum rău, tovarășe? Pentru 

noi e bine.
— Pentru mine nu.
Am încurcat-o cu tema, 

dus analiza. Pe cine să mai
tici ? Să critici minerii din bri
gada lui Bartoc losif că au dat 
551 tone de cărbune peste planul 
lunar și au obținut un randament 
de 7,7 tone pe post, sau pe Ena~ 
cbe Chiriță cu ortacii săi care 
a extras 473 tone în plus, lu- 
crînd și ei cu un randament de 
aproape 7 tone ? Sau- poate pe 
minerii din brigăzile tov. Oltea
na Silvestru, furca loan, Kando 
Nicolae, Cîșlaru loan și alții a 
că ~ , .
de plan cu 113 - 
Nu, nu la abataje 
tica. Zece abataje a 
111 în august. Din toate a ieșit 
producție multă și 
litate. Nici măcar un vagonet de 
cărbune rebutat la recepție!

Nici la pregătiri n-ai ce căuta 
cu critica. Doar n-o să le re
proșezi brigăzilor conduse de 
minerii Kalat Otto, Hornung 
loan și alții că au excavat mai 
mulți metri de galerie și și-au 
depășit planul cu 6 și, respectiv, 
16 procente, că au pus vîrtos w 
mărul ca sectorul să realizeze 
la pregătiri în steril mai mul 
cu 11,5 metri de ât avea pla 
nificat pe august ?

Zău că la 
te duc ideile 
cum mi-e de

-producție depășește sarcina 
• 325 tone ? 
nu ține cri- 
avut sectorul

de bună ca-

mare încurcătură 
preconcepute. A' 

învățătură. Poftim
I. BĂLAN

(Continuare în pag. 3-a)

I$
In sectorul V al minei Lonea, la intrarea în șut, maiștrii 

stau de vorbă cu minerii, arătîndu-le ce au de făcut în schim
bul respectiv.

IN CLIȘEU : Prim maistrul miner lancu Nicolae stînd de 
vorbă cu minerii Popa Augustin, Cartas Glig și Călin Ioan 
înainte de a intra în mină.
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LA FILATURA LUPENI

5 Calitatea
I

4îV

I
I
I
s

I

obiectiv de seamă
desfășoarăîntrecerea care se 

în secțiile Filaturii Luipeni are 
ca obiectiv principal 
rea calității firelor.

îmbunătăți- 
Și e firesc 

să fie așa, ținînd cont de faptul 
Filaturii Lupeni 

i nu- 
ți-

că colectivul 
trimite țesătoriilor din țară 
mai fire de bună calitate, să 
nă la prestigiul fabricii.

„Lâ o mie bobine... “
Inițiativa „La o mie bobine 

filate,' nici o bobină rebut" a 
făcut ea în acest an calitatea 
lirelor produse -la Filatura Lu
peni să se îmbunătățească în 
mod simțitor.

Ca și în celelalte luni ale a- 
nului, în primele zile ale luî sep
tembrie, alături de inițiatorii în
trecerii pentru bobine die bună 
calitate, pe panoul de fruntași 
au apărut nume noi. De exem
plu, alături de centratorul Prună 
Ștefan, care a centrat 6400 bo- 
bine fără nici o bobină rebutată, 
stau filatorii Gaizler Nicolae și 
Popa Alexandru, cu cîte 1850 
bobine filate fără nici o bobină 
rea. Tomescu Ioan, un alt fila
tor din schimbul maistrului Rî- 
peanu Dumitru, la rîndul său, 
a filat 1400 bobine fără să pro
ducă nici un rebut. In alt 
schimb, centratorul Vîrtosu Pe
tru a centrat 6400 bobine, iar fi
latorii Vereș Vasile și Roșoiu 
Dumitru 1700 și, respectiv, 1200 
bobine fără nici un rebut. Alți 
filatori- ca Iacșa David, 
Constantin, Tudor Ipan, 
neanu Viorel, și Juveloiu 
au dovedit. în aceste zile 
trecere, că prin aplicarea 
tivei pot să iasă din anonimat,

Tincă 
Găți- 

Vasile 
de în- 
iniția-

lucru la care dte altfel țin aproa
pe toți filatorii și centratorii fi
laturii.

Sortâresele își depășesc 
angajamentele

Sortâresele și-au luat angaja
mentul să sorteze cît mai .bine 
firele de mătase, în așa. fel, cai 
TOT MAI MULTE ' SCUI.URT 
DEPANATE ȘI TRATATE’ SA 
FIE TRECUTE LA „EXTRA" 
ȘI „PRIMA" și cît . mai puține 
la calități- inferioare..

Sub această lozinca, se desfă
șoară întrecerea în secția de 
sortare a sculurilor de mătase, 
iar angajamentele se îndeplinesc 
și se . depășesc.

Sortăreasa Doroczki. Gizeia 
s-a angajat să sorteze 10 kg. 
fire dte mătase peste sarcinile de 
plan, pe care să Ie categorisească 
la „extra" și „prima". Doroczki 
Gizeia a dovedit în repetate rîn- 
duri că angajamentul, deși pare 
mare, poate fi realizat ba chiar 
depășit. Și de astă dată, în pri
mele zile ale. lunii septembrie 
ea a dat zilnic în loc de 10. kg., 
cît i-a fost angajamentul, 23 kg. 
fire de bună ca
litate, peste sar
cinile de plan. 
Sortăreasa Săl- 
n-iceanu Terezia, 
președinta co
misiei de femeî 
din cadrul fila
turii, a sortat 
zilnic - cîte - 20 
kg. fire de ca- . 
litate superioară 
peste plan.

La invitația Comitetului- Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și a guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a făcut o vi
zită de prietenie în Republica 
Populară Ungară între 1—7 sep
tembrie 1961.

întâlnirile care au avut loc în 
orașele Budapesta, Sztalinvaros, 
înota, în întreprinderi industria
le și la cooperativa agricolă de 
producție din Soit, cu muncitori, 
țărani, intelectuali au prilejuit 
puternice manifestări ale priete
niei frățești de nezdruncinat din
tre poporul romîn și poporul 
ungar.

Delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Popu
lare Ungare au avut convorbiri 
la care au participat:

Din partea romînă :
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 

secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne; Ion Gheorghe. Maurer, 
membru al Biroului- Politic .al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne; E- 
rnil Bodnaraș, membru al Birou 
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne; Alexandru 
Moghiproș, mpmbru al Bițoului 
Politic, al1 Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn,* 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne; Alexandru Bîrlădteanu, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne; Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Ro
mîne; Mihail Roșianu, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului- Muncitoresc . Г._ 
basa-dorul extraordinar 
potențiar al Republicii 
Romîne în Republica 
Ungară.

Din partea ungară :
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 

Comitetului Central al Partildu-

lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
ministru dte stat al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar; dir. Ferenc Miinnich, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, Antal Apro, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncito- 
îesc Socialist Ungar, prim-vice- 
președinte al Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar; Gyula Kâllai, membru 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, prim- 
vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar; Kâroly Kiss, membru aî 
Biroului Politic și secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar; 
Dezso Nemes, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar; dr. Endre Sik, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, ministrul Afacerilor: 
Externe al Republicii Populare 
Ungare; Beta Nemety, ambasa
dorul extraordinar 
țiar al Republicii 
gare în Republica 
mînă.

Delegațiile s-au 
ciproc. dtespre rezultatele și 
periența dobîndită în construirea 
socialismului, au analizat îm
preună perspectivele dezvoltării 
în continuare a relațiilor romîno- 
ungare și au avut un larg schimb 
de păreri asupra celor mai. im
portante probleme ale situației, 
internaționale. Convorbirile, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere și prietenie, au con
firmat deplină unitate de vederi 
în toate problemele examinate.

și plenipoten-
Populare
Populară

Un- 
Ro-

informat re- 
ex-

I
au con- 
prietenia 
poporul

Cele două delegații 
stataț cu satisfacție că 
și colaborarea dintre 
romîn și poporul ungar, bazate 
pe principiile internaționalismu- 

într-ajutorarea 
con- 
întă-

In cepcupile de citit •>
In ziua de 6 sep

tembrie a.c. gospodinele 
din cadrul cercurilor de 
citit de pe străzile Ady 
Endre, Cucului, Berzei 
și Ciobanilor din Lupeni 
s-au întrunit pentru a 
dezbate recenta Declara 

a guvernului sovie- 
cu privire la relua- 
experiențelor cu ar- 
nucleară.

Sprijinind întrutotul 
declarația guvernului so
vietic, care a hotărît 
să întărească și mai mult 
capacitatea de apărare 
a țății sale pentru a 
preîntâmpina astfel răz
boiul,' tovarășele Szacsko 
Elisabeta, Cita Elisabeta

totodată' jocul 
și aventurist cu 
cercurilor ca- 

din țările occi- 
Exprițnînd nă-

Romîn, am- 
și pleni- 
P opul a re 
Populară

lui proletar și 
tovărășească în opera- de 
struire a socialismului, se 
resc continuu.

Se înfăptuiesc cu succes 
vederile Declarației Comune ro- 
mîno-ungare din februarie 1958 
care a trasat un cadru larg pen- 

a rela- 
cele

tru continua dezvoltare 
fiilor multilaterale dintre 
două țări.

(Continuare în pag 4-a)

pre-

ție 
tic
tea
ma

și Carpinecz' Elisabeta au 
înfierat 
periculos 
focul al 
pitaliste 
dentale.
zuința de pace a tuturor 
femeilor din Lupeni ele 
s-au angajat să nu-și 
precupețească eforturile 
în cadrul activității pen
tru consolidarea minuna
telor realizări ale regi
mului nostru democrat

' popular.
Asemenea dezbateri ,au 

avut loc și în alte car
tiere din localitățile Văii 
Jiului.

ELISABETA BUCUR
casnică

ȘANTIER FRUNTAȘ
Zilele trecute, grupul de șan- < 

tiere T.C.M.C.. Coroiești, а pri- < 
mit vizita șefilor de grupuri de 1 
șantiere din trust, responsabili
lor cu protecția muncii, .a unui ’ 
însemnat, număr de ingineri și, j 
tehnicieni, veniți în schimb 
experiență.

Cu acest prilej a avut loc un 
miting în cadrul căruia conduce
rea trustului și eomitetul sindi
catului au decernat, pentru a 
doua oară, șantierului Cdr'oiești 
drapelul de grup fruntaș pe 
trust.

Cu această ocazie, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din ca
drul. grupului de șantiere Co
roiești, și-au luat angajamentul 
să-și sporească eforturile pentru . 
a păstra Și pe viitor, drapelul de 
grup fruntaș pe trust.
ing. GHEORGHIU DUMITRU 

corespondent

de

HĂRNICIE ȘI TALENt\
- - - у

iI<>ț 
i

In timp ce elevii tuturor școlilor își petreceau 
vacanța în tabere și colonii, lucră lorii I. L. L. 
n-au precupețit nici un efort pentru a face din 
școli lăcașuri curate și frumoase, numai de 
drag să înveți în ele. Intre cei mai harnici șî 
talentați lucrători de la I.L.L. se află șî Zooriș- 
teanu Ana — vopsitoare. Mîinile ei pricepute și 
harnice au făcut ca școala profesională șî, atelie- 
rtil-școală din Petroșani (în clișeu) să fie neîn
trecut de frumos zugrăvite și vopsite.
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STEAGUL ROȘU

începe noua
creațiile dramaturgilor ro-

cea de*a doua zi 
Concursului internațional „Geor 
ge Enescu", în sala mică a Pa 
latului R.P. Romîne s-au prezen 
cat în fața juriului al cărui pre
ședinte este artistul poporului 
George Georgescu, următorii vio
loniști : Karoly Duska (R. P. Un
gară), Waclaw Lesniak (R. P.

turn я fEnivimi 

ішшцші „еж авт 
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Polonâl, Jolanta Wilson (R. P. 
Poloni), Veselin Paraskevov (R. 
P. Bulgaria).

îa studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, unde se desfă
șoară concursul de pian, au fost 
audiați de către juriu, care are 
în frunte pe prof. Florica Musi- 
cescu, pianiștii : Hong Tehg (R. 
P. Chineză), Jerzy Witkowski 
(R.P. Polonă), Erika Tschauner 
(R.D. Germană), Herman

Germană). Ileana 
Romînă).

Juriul secției de canto, 
dat de compozitorul Paul 
tantinescu, a asistat în sala A- 
teneului R.P. Romîne la audie
rea următorilor concurenți : Pom
pei Hărăstășanu (R. P. Romînă), 
Mariana Stoica (R.P. Româna). 
Toi Cian Rim (R.P.D. Coreea
nă), Constantin Dumitru (R. P- 
Romînă), Dan Iordăchescu (R.P. 
Romînă), Magdolna Radies (R. 
P. Ungară), Pavel Gherdjikov 
(R. P. Bulgară), Agia . Forman- 
kova (R. S. Cehoslovacă).

(Agerpres)

(R.D.
(R.P.

WolfІайку
prezi- 
Cons-

* 
♦
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Pe acra mii cinema Șrijta**
„balada-epocii DE PIATRĂ"

Pentru teatrul d'in Petroșani a 
devenit 0 tradiție ca fiecare sta
giune s-o deschidă cu o piesă 
din bogatul tezaur al dramatur
giei originale. In prezent, colec
tivul de actori .al teatrului mun
cește într-un ritm susținut, sub 
conducerea regizorului Marcel 
Șoma, la punerea în scenă a pie
sei originale contemporane „Trei 
generații" de Lucia Demetrius. 
In distribuție întîlnim pe: Ele
na Columbeanu (Sultana), Ana 
Colda (Ruxandra), Milena Ri- 
zescu (Eliza), Stelă Popescu
Colda 
zescu (Eliza), Stela Popescu 
(Veronica), Dana Pantazopol 
(Domnișoara Macri cea mică), 
Mimi Munteanu (Tinea), loan 
Negrea (Ioniță), Mircea Zabalon 
(Ilie), Vasile Bojescu (Chirii), 
Lucian Temelie (Șerban), loan 
Cristescu (Radu), Gheorghe lor- 
dănescu (Alexandru), Gheorghe 
Miclea (Pavel) și Vaier Donca 
(Ștefan).

După cum se știe teatrul se 
află în reparație, astfel că pre
miera cu piesa „Trei generații" 
— după cum ne-a declarat tov. 
loan Petrovici, directorul tea
trului — va avea loc în noua 
sală din Lonea, la data de 1 oc
tombrie. După aceea piesa se va 
juca pe scenele din Valea Jiului, 
iar apoi în diferite localități ale 
regiunii. Spectatorii din Petro
șani, după toate probabilitățile, 
începînd din luna decembrie vor 
avea prilejul să vizioneze spec
tacolele în sediul renovat și mo
dernizat al teatrului din Petro
șani.

In stagiunea 1961—62 se vor 
pune în scenă piese făcînd parte

Urmele războiului săpate a- 
dî-nc în înfățișarea Berlinului 
sînt mărturia nu a epocii de pia
tră consemnată în istorie ca în
ceput al civilizației, ci a capita-" 
lei Germaniei după al doilea răz
boi mondial. In acest cadru se 
desfășoară acțiunea filmului „Ba
lada epocii de piatră", o produc
ție a studiourilor Defa Berlin. 
Un grup de femei sărace, anga-

înlăturată numai pentru un timp 
deoarece ea înțelege șî simte a- 
jutorul dat de colectiv. In acele 
zile de lipsuri' și greutăți se for
mează ' sehtiffiehtul solidarității 
muncitorești, oamenii ajutîndu-se 
reciproc pentru lichidarea urme
lor războiului. Totoqată în film 
sînt demascate afacerile necins
tite ale unor patroni care sînt 
nevoiți să părăsească sectorul de-din 

mîni, precum și străini' Astfel, 
cea de-a doua piesă care va ve
dea lumina rampei în interpre
tarea colectivului teatrului local 
va fi „Un milion pentru un su- 
rîs" de A. Sofronov, unul din 
marile succese ale teatrului so
vietic în stagiunea trecută. Pie
sa va fi pusă în scenă de regi
zorul Al. Miclescu.

De asemenea, va fi pusă în 
scenă piesa „МИіопвгІІ" de I 
Istrati, piesă originală cu tema
tică din actualitate. Pentru con
cursul tinerilor actori se va cău
ta o altă piesă originală din cele 
scrise în ultima vreme. Stagiu
nea va cuprinde, de asemenea, 
piesele „Trenul regimental" de 
autorul sovietic I. Davruin, 
„Blocada" de autorul bulgar 
contemporan K. Zidarev, precum 
și piesa clasică „Nevestele ve
sele din Windsor" de W. 
Shakespeare. Ultima piesă va fi 
pusă în scenă dte Sică Alexan- 
drescu, Maestru emerit al artei, 
cunoscut publicului petroșănean 
prin montarea unor piese în anii 
trecuți care s-au bucurat de un 
mare succes („O chestiune per
sonală" de Al. Stein, „Revizo
rul" de N. V. Gogol, „Moralita
tea doamnei Dulska" de Gabrie
la Zapolska).

Piesele cuprinse în repertoriul 
stagiunii 1961—62, au o temati
că variată, sînt bogate în con
ținut. Teatrul — după cum ne-a 
declarat tov. loan Petrovici în 
cadrul unei convorbiri — are po
sibilitatea să realizeze specta
cole de un înalt nivel ideologic 
și artistic, ținînd seama de întă
rirea colectivului cu elemente 
noi talentate. Pe lîngă actori bi- 
necunoscuți publicului din Valea 
Jiului și din regiune ca Ana 
Colda, Gheorghe Iordănescu, 
Stela Popescu, Elisabeta Belba, 
Lucian Temelie și alții, în a- 
cest an pe scena din Petroșani 
vor apare actorii loan Negrea, 
Vasile Hașeganu, loan Tifor, 
Vasile Bojescu, Arta Miclescu, 
Viorica Tifor și Ștefania Donca, 
ultima după o absență de cîțiv.a 
ani pe scena locală. Colectivul 
a fost, de asemenea, completat 
cu regizorul Al. Miclescu. Pro
mitem că vom face totul ca sta
giunea să fie reușită,’ (Har — a 
încheiat tov. Petrovici — avem 
nevoie de sprijinul... construc
torilor, care să termine la timp 
lucrările la teatru.

V. FU LE ȘI

IN CLIȘEU : O scenă din film.
jate la o întreprindere particulară 
de construcții, lucrează la demo
larea unei artere a orașului dis
trusă de bombardament. In acest 
grup greutățile și pierderile pri
cinuite de război sînt suportate 5n 
mod diferit.

Anna, o muncitoare tînără, vă
duvă de război, ia conducerea 
grupului împreună cu bătrîna 
Knorz arătindu-le celorlalte ce 
a însemnat războiul pentru Ger
mania și cum trebuie luptat pentru 
lichidarea cauzelor lui. In grup 
sînt însă și femei cu altă vi 
ziune. Ziskei, o femeie leneșă ca
re visează la plăceri ușoare este 
înlăturată din grup în tâmp ce o 
altă eroină — Martha — este

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

mocrat al Berlinului, arătând ast
fel că ei își vor continua activi
tatea necinstită în Berlinul occi
dental.

Fdmul este un puternic act de 
acuzare nu numai la adresa a- 
celora care au dezlănțuit cel de 
al doilea război mondial dar și 
a celor care, sprijinind renașterea 
militarismului german, încearcă 
azi să împiedice lichidarea conse
cințelor războiului făcînd din Ber“ 
linul occidental un focar perina* 
nent de spionaj și ațîțări la răz
boi.

Filmul rulează la cinematogra
ful Al. Sahia din Petroșani înce
pînd de mîine, 11 septembrie.Artiștii de teatru amator 

activitate
în trei acte 
și altele.

Pentru ca 
pretate cu 
concursului, 
Lonea au prezentat deja cu ele ♦ 
spectacole în localitățile Vulcan/* 
Aninoasa, Petrila și, bineînțeles, 4 
Lonea în fața a 25.000 de spec- ț 
tatori. Desigur aprecierilor celor ♦ 
mai exigenți critici, și anume 4 
spectatorii, au fost însușite în ț 
întregime de artiștii amatori, J 
învățînd astfel multe lucruri fo- ♦ 
lositoare.

Tot în vederea pregătirii pen- 4 
tru concursurile viitoare, secția J 
de teatru din Lonea, în care ac- ♦ 
t 'mează peste 30 de artiști a- 4 
matori, a pregătit și spectacolul 4 
Cu piesa „Consiliu de familie" * 
de Mihail Leonard. Această pie- ♦ 
să a fost de fapt înregistrată de ♦ 
o echipă a Radioteleviziunii din 4 
București pentru a fi retransmisă ț 
la posturile noastre de radio. ♦ 
Subiectul piesei, strîns legat de 4 
muncă și viața minerilor; a fost 4 
cu atît mai mult „trăit" de af ♦ 
tiștii amatori cu cit mulți dintre 4 
ei au profesia de miner. De pil- 4 
dă tînărtd miner Boca Ștefan a ț 
interpretat cu ușurință rolul u- ♦ 
nui miner în piesă deoarece el • 
trăiește acest rol în fiecare zi. * 

Artiștii amatori din Lonea pun ♦ 
în scenă și piese cu care se vor J 
prezenta pe scenele din Valea » 
Jiului în afară de concurs, a- * 
ceasta fiind o formă foarte in- ♦ 
dicată de pregătire a însăși pie- 4 
selor de concurs. Așa de pildă, 4 
în prezent au început repetițiile ț 
la piesa „Carnavalul" comedie ♦ 
în trei acte de Ivan Șoprov. ♦

Și la celelalte cluburi din Va- 4 
lea Jiului artiștii amatori pregă-1 
tesc spectacole cu piese, pentru * 
concurs dorind ca și la această 4 
întrecere a artiștilor de teatru ț 
amatori, formațiile din Valea ♦ 
Jiului să Ocupe, ca și în concur- * 
șurile anterioare, locuri fruntașe 4 
pe regiune. î
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♦ de creație Deva a fost organizat
♦ în acest an un concurs rezervat
♦ formațiilor de teatru amator 
4 în cinstea aniversării Republicii
♦ Populare Romîne.
♦ Alături de celelalte formații
♦ de teatru din regiune, artiștii 
J amatori din Valea fiului, răs-

con-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

de Victor Ion Popa *
♦

piesele să fie. inter- ♦ 
măestrie în cadrul 4 

artiștii amatori din J

notă : O fpadiție... uitată

■f.

♦ punzînd invitației pentru
♦ curs, au început să pună în sce-
4 nă noi piese, pregătindu-se tot-
♦ odată și pentru festivalul bienal
♦ de teatru amator pe țară „l.L.
4 Caragiale“. Intre formațiile din
♦ Valea Jiului, o activitate rod-
♦ rucă o are pînă în prezent
♦ formația din cadrul clubului mi-
4 nier din Lonea. Este cunoscut de
J fapt că artiștii amatori din
♦ Lonea ; avînd o veche tradiție în
♦ acest domeniu de activitate cul-
> turală, au fost întotdeauna prin-
♦ tre primii atît la începerea pre-
♦ gătirilor cit și prin rezultatele
4 obținute. Dacă se amintește că
J în Lonea minerii au îndrăgit
♦ teatrul
4
4
4
4
4
4
4
9
4
4
4
4
4
:.......................... ..

4 Constantinescu
ț Gheorghe, soții Trifan și alții,
t deși au deja experiența scenei,
4 datorită spectacolelor prezentate
♦ într-un număr apreciabil pînă a-
4 cum, de fiecare dată cînd pun
♦ în scenă o nouă piesă pornesc
♦ la repetiții cu aceeași pasiune
♦ și dragoste.
Z In repertoriul cercului de tea-
î tru figurează pentru concursurile
♦ amintite piesele „Un musafir pi-
4 cat din cer", comedie în trei acte
4 de Karoly Sandor, pentru am-
4 bele secții (romînă și maghiară};
4 „Take, lank- și Cadîr" comedia
•••♦♦••••••••****••••♦444444444»4444 4 444 4W444444444444

Minerii au fost întotdeauna ad 
miratori pasionați ai frumosulu;. 
In trecut, numai îl doreau, azi 
însă ei au posibilitatea să-l sim
tă din plin. Teatrele, cinematogra
fele, bibliotecile, cluburile, pun 
azi la dispoziția minerilor mate- 
riaiele necesare pentru ca ei _*ă-și 
poată dezvolta aptitudinile, pe- 
treeîndu-și timpul liber în lumea 
artei, în lumea frumosului

Intre artele apreciate și îndră
gite de mineri, un loc de frunte 
îl ocupă muzica și îndeosebi cea 

І de fanfară. Toate localitățile Văii 
Jiului au cite o formație de fan

fară care în zilele de odiil<,-4, la 
sărbători, prezintă în fața mineri* 
lor programe apreciate. Prezența 
fanfarei în mijlocul minerilor în 
orele libere este o tradiție aproape 
specifică minerilor. Tocmai pentru 
acest fapt, absența fanfarei din 
Petroșani din parcul Filimon Sîr- 
bu, în zilele de duminică, din ul
timul timp, a dat naștere unui 
semn de întrebare pentru iubito
rii de muzică. De ce la Petroșani 
a fost uitată această tradiție apre
ciată de oamenii muncii ? De ce 
s-au întrerupt programele prezen
tate de fanfară duminica în par
cul orașului ?

T

LA CLUB
'★

INTR-O ZI OBIȘNUITĂ

nu numai ca spectatori 
dar și ca actori cu mulți ani în 
urmă, formîndu-și în 1945 o e- 
cbipâ din amatori, a cărei ac
tivitate nu a încetat pînă acum, 
este lesne de înțeles de ce și 
pentru 
pornit

acest concurs lonenii au 
la repetiție cu asiduitate 

printre primii. Artiști amatori ca 
Udrea Vasile, Budai Paraschiva, 
___ .......___/ Vasile, Popa

Concursul cultural-sportiv al 
tineretului din Valea Jiului a an
trenat în întrecere formațiile ar
tistice de toate categoriile. Dar 
activitatea unui club nu se re
duce numai la pregătirea artiș
tilor amatori. Concursul, activi- 
zînd formațiile artistice, a avut 
darul să învioreze și să îmbu
nătățească întreaga activitate a 
cluburilor. Exemplu evident al 
rolului important pe care con
cursul cultural-sportiv l-a avut 
în acest sens îl constituie clu
bul din Lupeni. Iată o zi obiș
nuită la acest dub :

...7 septembrie a. c. Cu 
mult înaintea începerii progra
mului de după-amiază în părcu- 
lețul clubului s-au adunat deja 
mulți oameni. Așa că, la ora 
cînd ușa clubului a fost deschi
să, în cîtSva minute majoritatea 
sălilor s au înviorat. La cercul 
de artă plastică, cei mai activi 
membri, 17 la număr, făceau ul
timele pregătiri pentru excursia 
dte studiu, de trei zile, de la Bu
curești pe care o începeau ,a doua 
zî. Cu acest prilej artiștii plas
tici vor vizita instituțiile cultu
rale, muzeele, expozițiile, îmbo- 
gățindu-și astfel cunoștințele în 
domeniul artei îndrăgite.

h. sala de lectură a bibliote
cii, primele minute de la deschi
dere, nu sînt .atît de liniștite, de
oarece cei aproape 30 de cititori 
s-au strîns la ghișeu pentru a 
împrumuta cărțile dorite. Biblio
tecara Bucur Livia îi servește cu 
promptitudine pe toți.

In sala de alături deocamdată 
e liniște. Explicațiile instructo
rului de dansuri sînt mai mult 
teoretice decît practice. Parche
tul lustruit al sălii așteaptă par
că dansatorii să pornească în 
iureșul repetițiilor.

In aceste zile la club a înce
put să activeze și colectivul de 
conducere al universității mun
citorești. Se discută probleme le
gate de deschiderea cursurilor. 
Urcînd la etaj, în sala de festi
vități, voci vesele te anunță 
că aici s-au adunat mulți tineri 
din Lupeni pentru a participa 
la „jo'ia lor". Deodată s-a făcut 
liniște. Primul punct al progra
mului joii de tineret este confe
rința cu tema „îmbunătățirea 
calității produselor — sarcină 
importantă". După conferință, 
orchestra intonează valsul de în
ceput al dansului : al doilea punct 
din program. Deși în cercul de 
foto sînt mulți tineri și poate

ar dori și ei să danseze, totuși 
programul îi reține în labora
toarele cercului lor. Se lucrează 
la mărirea fotografiilor frunta
șilor din sectoarele productive 
ale minei.

Vînătorii și pescarii sportivi 
s-au adunat în această după- 
amiază la club într-o ședință de 
lucru. Tovarășii Gabor Francisc 
și Coroiu Vasile le vorbesc celor 
prezenți despre necesitatea înde
plinirii sarcinilor privind asigu
rarea înmulțirii vînatului și peș
telui, a pa-zei lor.

...In biroul directorului clubu
lui, d'e îndată ce ușile se des
chid, e liniște. Pînă acum tova
rășii Kovacs Tiberiu și Coroiu 
Sanda au lucrat împreună unele 
„situații". Și iată că acum pe 
birou se odihnește o statistică 
în care a fost cuprinsă în cifre 
activitatea multilaterală de fie
care zi a clubului.

Așa se desfășoară activitatea 
clubului dm Lupeni, zi de zi fi
ind mereu interesantă, atrăgînd 
un număr din ce în ce mai mare 
de oameni ai muncii, îmbogățin- 
dtu-le cunoștințele, dezvoltîndu-le 
gustul pentru artă, pentru cul
tură.

A. MICA 
corespondent
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DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

In pragul noului an de invățămîni politic
Intre 1 —15 octombrie a. c. în 

toate organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi și instituții se va 
deschide noul an de învățămînt 
politic U.T.M.

La mina Lupeni pregătirea 
noului an de învățămînt politic 
se desfășoară din plin. Pentru 
noul an de învățămînt au fost 
recrutați 35 de propagandiști, 
din care 30 sînt propagandiști 
vechi, cu experiență. Printre a- 
ceștia se numără tov. Stănescu 
lean, Moraru Ioan, Haber Fran- 
cisc. Un număr de 5 propagăn 
diști au fost trimiși la cursul 
de pregătire organizat de Corni 
tetul regional U.T.M, Toți cei 
35 propagandiști recrutați pen
tru anul de învățămînt U.T.M. 
aînt membri și candidați de 
partid, tineri cu o bună pregă
tire politică și profesională.

Cea de a doua etapă în pre
gătirea deschiderii anului școlar 
de învățămînt politic — încadra
rea utemlștilor în cercuri și 
cursuri —- a început cu o ple
nară lărgită a comitetului U.T.M. 
pe mină. In urma plena
rei, în fiecare sector au fost 
constituite colective de recrutare 
a ^ursanților din care fac parte 

___ l comitetului 
secretatul organizației 

și un propagandist. Co- 
U.T.M. împreună cu bi- 
organizațiilor de bază a 
cercurile de învățămînt

recrutarea eursanților și în ce
lelalte sectoare. In afara orga
nizațiilor U.T.M. din sectoarele 
amintite, celelalte rtu au prezen
tat pî«S*lâ 1 septembrie — ter
men stabilit de comitetul U.T.M. 
pentru terminarea recrutării 
cursanților =“ tabelele nominale 
cu cursanții încadrați în învă
țămînt. In unele organizații, ca 
în sectoarele IV В și V sud, de 
pildă, de care răspund din par
tea comitetului U.T.M. tov. Ven- 
țel Dumitru și Chibulcuteanu 
Mihal, recrutarea cursanților se 
desfășoară cu totul nesatîsfăcă- 
tor. Nici comitetul U.T.M. pe mi
nă nu s-a ----- ' —------
de aceaotă 
ganizațiile 
permanent 
fleac».

Acest neajuns 
diat grabnic. De 
pundwea cu care se face înca
drarea tinerilor în cercuri, pre
cum și de celelalte acțiuni pre- 

în mare mă- 
noului an de 
U.T.M.

I, dubek

interesat îndeaproape 
problemă, lipsind or. 

de un control 
îndrumare e-

U.T.M. 
șl o

trebuie reme- 
grija și răs-

OAMENII
ase-

de cris 
pe frun-

PA DU ROILOR

gătitoare, depinde 
sură desfășurarea 
învățămtnf politic

Aerul proaspăt, rouă care, 
menea unor mărgele 
tal, stă ciucuri, ciucuri 
zele copacilor ruginii, prevestesc 
apropierea toamnei. Coamele ple
șuve ale bătrînilor munți au în
ceput să devină roșiatice, iar man
tia de un verde viu își schimbă 
pe zi ce trece culoarea, devenind 
palidă. Soarele nu mai este așa 
de darnic. Diminețile și serile ău 
devenit răcoroase.

...îmbrăcat în surtuc, cu colopul 
dat pe ceafă, sprijinindu-se din 
dnd In cînd în coada securii, un 
om înalt, slăbuț, cu fața aspră 
și brăzdată de cute adînci, urcă 
domol pe o potecă ce brăzdează 
masivul muntelui. Se oprește și 
din cînd în cînd ia într-o mină 
frunze de fag scăldate în rouă, le 
strings în palma-i aspră, trage 
în piept aerul rece și proaspăt 
simțind parcă cum îi pătrunde în 
întreg corpul. Oftează, apoi se 
adresează celui care-1 însoțește.

— Se apropie timpul să ne re 
tragem spre căsuță, băiatule. Și 
tare-mi pare rău. M-am învățat Cu 
pădurile. Parcă le aud cum suflă, 
îmi place să simt mirosul de brad 
și fag. Cînd sînt acasă n-atn as- 
tîmpăr.

a «fursanților din c 
сіД un membru al 
U.T.M., 
U.T.M.
miletul 
rourile 
stabilit 
care vor funcționa în sectoarele 
minei. Astfel, a fost prevăzut ca 
în anul de învățămînt 1961—62 
la mina Lupeni să funcționeze 
30 cercuri politice U.T.M., din 
care 12 cercuri de studiere a 
Statutului U.T.M., 7 cercuri „Să 
ne cunoaștem patria socialistă" 
și 11 cicluri de conferințe. Meri
tă a fi menționat că în afară de 
învățămîntul U.T.M. în noul an 
școlar, 160 de utemiști sînt în
cadrați în învățămîntul de partid 
Iar 120 de tineri vor urma cursu
rile serale ale îrtvățămîntului de 
stat.

Recrutarea cursanților într-o 
bună parte a organizațiilor 
U.T.M. din sectoarele minei se 
desfășoară din plin. Merită re
levat exemplul organizațiilor 
U ~.M. din sectoarele IV A, VIII, 
IX și X care au și terminat în
cadrarea cursanților în cercurile 
de învățămînt.

Dar nu la fel se desfășoară

■ Cu asemenea calități, j

t
- Or fi ei mulți jucători de î 

fotbal buni în Aninoasa, dar ca j 
Foca mai rar. Are ăsta o fugă î 
de girtdești că-i campion топ- I 
dial la 100 metri plat, ni fie fen- î 
te de-a dreptul uluitoare și un I 
fur de usca. Cum ? nu va vine î 
a crede ? Asculta(i-mă pe mine. î

— Fugi de aici tovarășe doar f 
n-o face el suta de metri în j 
Zece secunde ? j

— Nu, dar fuge de la antre- 1 
namente de-i sfîrîie călcîile. î

— Dar cu fentele cum rămîne î ♦ 
Află de la mine că în fente 4 

nici Pele nu-l întrece. î
— Ei asta n-o mai cred. T
— Și totul așa-i. Spune a I 

reușit vreodată Pele, în cariera 1 
de fotbalist, să fenteze întrea- J 

ga lui echipă și pe suporteri așa » 
cum a făcut Foca ? •

— Asta nu. ț
— Vezi Foca a reușit. 1
— Cum așa ?
— Simplu. Duminica trecută, 

cînd echipa de fotbal din Ani
noasa trebuia să 
Cugir, ia-l pe 
nu-i. Cu fentele

j asemenea саиіщ 
І n-ajungi departe 
i Foca
i1
IT

’ Cu dteva săptămîni în urmă, 
la mina Jieț a fost găsit arun- 

f cat la fier vechi un angrenaj 
j pentru lanț elevator. Lăcătușii 
’ Bucur loan și 
ț Wuc Robert 
') la sectorul
> transport au
) cut

sectorului 
? punerea 
<J grenajul 
; reparat, 

jîndu-se 
'i repare . 
'• piese recuperate. 
/ Cererea lor a 
/ fost satisfăcută. 
i1 Zilele trecute, 
i' cei doi lăcătuși, 
г împreună cu șu
ti dorul Ganca Pe- 
•. tru, au raportat 
'J conducerii secto- 
\ rului că repara- 
J țiile se apropie 
'» de sfîrșit iar an- 
/ greftpjul va func- 
? ționa ca unul
> nou.
: — Ați făcut o
, treabă faină — 
s le spuse maistrul 
І mecanic al sec- 

toajlui. Prin re
pararea angre
najului s-au rea- 

r lizat economii în 
[ valoare de 40— 
' 45.000 lei.
(_______/
'a

Inlr-adevăr cei trei muncitori 
de Ia sectorul de transport au 
făcut o treabă bună pentru care 
merită laude și felicitări.

O
*

joace cu cea din 
Foca de unde 

.... .. __,_____  lui derutante S-ai
trezit omul taman la ...Gatnbri- î 
wwy. ț

— Nu mai spune, așa să f ie ? j 
Atunci degeaba are șut de uscă. A

— E.bei și cu șutul e o poveste. | 
Șutează critica să o alunge cît » 
mai departe de el.

— Apoi cu asemenea calități Z 
n-o să ajungă departe daca nu J 
se îndreaptă.

D. C. t 
__________ ____________ ______ ;

conducerii 
pro- 

ca an
să fie 
anga- 

să-1 și 
folosind

— Apoi mai avem destul pină 
pică Zapadâ. Și nu se știe dacă 
n-om rămînea să mai construim 
ceva cabane. Mai știi ce planuri 
sînt pentru anul viitor ? — răs
punse cel căruia i se adresă.

Cei doi au fost ajunși din ur
mă de un muncitor mai tînăr, 
înalt bine legat, cu mersul sprin
ten. Cel care mergea în față se 
opri și-1 măsură din priviri. O- 
chli măslinii îi sclipiră, dînd fe
ței o expresie de bucurie. Iși con
tinuă drumul depănindu-și amin
tirile.

...Da. Acum se împlinesc uns
prezece ani de cînd cu securea 
pe spate și cu ferăstrăul ai cărui 
dinți erau protejați de o cîrpă de 
cînepă albă, a coborît în gara 
Petroșani. Orașul i-a părut pe a- 
tunci ceva neobișnuit. Oameni 
mulți, asemenea unui furnicar, 
străbăteau străzile In lung și în 
lat. Nu era obișnuit cu forfota și 
de aceea dorea să ajungă cît mai 
degrabă la întreprinderea fores 
tieră pentru a se angaja și apoi 
să urce cît mai repede spre cul
mile munților. Dorea nespus de 
mult să audă zgomotul ferăstrău- 
lui, să vadă cum dinții lui mușcă 
Cu lăcomie din trunchiul sănătos 
al bușteanului, să asculte foșne
tul ți trosniturile lemnului care-i 
cad la picioare, să se apuce să-1 
dezbrace de crengi și să-1 trimită 
spre depozite. Cită satisfacție îi 
produceau aceste lucruri.

Se opri din mers, puse mîna 
pe umărul tînărului care mergea 
tăcut alături și spuse:

Simioane ți-o fi dor de-a- 
casă ?

— Așa, un pic. Aș merge nu
mai să-i văd o zi și m-aș întoarce, 
îmi place pădurea și munca aici.

~~ nu 
la 

că- 
va

bine meșteșugul ăsta al lemnelor. 
Ai fi bun de maistru. La toți oa
menii le place de dumneata și te 
respectă.

— Ori ce muncă-i frumoasă 
dacă-ți place să lucrezi. Fiecare 
axe frumusețea ei și dacă o faci 
CU tragere de inimă, iasă lucru 
bun. Oamenii cu care lucrezi tre
buie să i respecți și dacă ai răs
pundere să fii om de ea. Să te 
interesezi de oameni și să le spui 
tot ce știi tu. Atunci oriunde 
mergi cu fruntea sus, nimeni nu 
te strata cu degetul.

— Drept ai vorbit, tată. Și 
mie îmi plac lucrurile astea. Vezi, 
cîți oameni au venit dip satul nos
tru aici și toți vreau sâ lucreze 
la dumneata în brigadă ? Eu îi 
ăud cîtepdată vorbind și spun 
cam așa : dacă lucrezi în brigada 
lui Tămășilă Iosif, faci treabă bu
nă. El îi un om cu scaun

Discutînd, au ajuns în 
tul de exploatare. Fagii 
stăteau parcă înfipți în 
zîmbindu-le. Tămășilă Iosif 
sură din priviri de la rădăcină 
pînă în vîrful coroanei. In gînd 
iși spuse : O să ne luăm, la „lup" 
tă“ să vedem Căre-i mai tare.

...Pădurea a început să vuiască. 
Zgomotul ferăstraielor mecanice 
al loviturilor de securi erau duse 
pe aripile vîntului răcoros, printre 
văi, printre munți. Brigada com
plexă condusă de Tămășilă Io
sif de la exploatarea Pietroasa 
este la datorie. Alături de șeful 
de brigadă lucrează fiul său Io
sif, Tușteanu Trandafir I și Tuț- 
teanu Trandafir II, Smendtone 
Nicolae, Apărlese Rusalin și mulți 
alții. Pe bună dreptate li Se spu
ne lor oameni ai pădurilor. De 
rnai bine de un deceniu, Tămășilă 
Iosif și mulți din ortacii săi, își 
petrec viața prin pădurile din îm
prejurimile Văii Jiului. Munca lor 
frumoasă este răsplătită de dț- 
tigurîle bune pe care le realizează 
lună de lună.

— îi faină, măi copile. Eu 
m-aș mai despărți de ea. Dar 
iarnă o să ne retragem spre 
suțe, iar la primăvară cînd se 
topi zăpada iar sînțem aici.

— Așa-i — spuse tînărul.
Apoi după citva timp continuă.
— Dumneata tată, ai învățat

---------------- O
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valoare de 40— IN CLIȘEU: Angrenajul confecționat din 
diferite piese recondiționate.

ce-o să zică acum tovarășii din 
conducerea sectorului III cînd o 
să afle cu ce intenții le-am căl
cat pragul biroului. Judecați fi 
dumneavoastră. Oamenii se frâ- 
mîntă tot timpul, se străduiesc 
din răsputeri să ajute cum e mai 
bine, prin toate mijloacele, bri
găzile miniere pentru ca toate să 
se prezinte la sfîrșitul lumi cu 
fruntea sus, să realizeze cîștiguri 
bune iar eu de colo...

...O bună parte din luna au
gust în abatajul cameră 12 vest 
lucrul mergea șchiopătînd. Căr
bune ieșea puțin. Brigada lui

ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI DE-AL XXII-LEA CONGRES AL P. C. U. S.

Ne! rceNzârl
împreună cu toți oamenii 

muncii, minerii se pregătesc să 
întîmpine cel de-al XXII-lfta Con
gres al P.C.U.S. cu noi succese 
Minerii și constructorii de mine 
și-au luat angajamentul de a 
spori extracția de cărbune și de 
a îmbunătăți indicii calitativi.

In rîndul minerilor se desfă
șoară bătălia pentru cucerirea 
titlului de colectiv fruntaș al 
muncii comuniste. In regiunea 
Stalino, de pildă, pentru acest 
titlu de mare cinste se întrec 
peste 2.400 brigăzi, 500 sectoare 
și secții, zeci de colective din 
mine, de pe șantiere și din fabri
cile de înnobilare a cărbunelui, 
fn bazinul minier Kuznețk par
ticipă la întrecere colectivele din 
80 de întreprinderi.

Victorii remarcabile obțin în 
întrecere brigăzile de muncă co
munistă conduse de Nikolai Ma
mai, A. Kolcik, Mihail Belițki 
și mulți alți inovatori în produc
ție. Ei dau țării peste plan mii 
de tone de cărbune de calitate 
superioară, depășesc sarcinile de 
înaintare a lucrărilor în mină și 
obțin economii însemnate. Planul 
de extracție a cărbunelui pe țară 
a îost depășit. In primii doi ani

In (Mușine minieră sovietică
și jumătate ai septenaJului s-au 
extras peste plan aproximativ 
15.000.000 tone cărbune.

Congresul al XXI-lea
P.C.U.S. a hotărît dezvoltarea 
cu precădere a extracției de ți
ței și gaze, ca cel mai econo
micos combustibil, fapt care și-a 
găsit expresia și în noul proiect 
de Program al P.C.U.S. Dar a- 
ceasta nu înseamnă cîtuși de pu
țin că atenția acordată indus
triei cărbunelui va slăbi, cu atît 
mai mult cu cît în cursul unei 
perioade îndelungate de timp ea 
s-a dezvoltat într-un ritm rapid 
și ocupă încă o poziție hotărî- 
toare în satisfacerea necesități- 
Jor economiei naționale. In anul 
curent, cărbunelui îi revine peste 
51 la sută din producția globală 
de combustibil.

Statul sovietic pune la dispo
ziția minerilor o tehnică moder
nă. Cu fiecare an mașinile în
locuiesc în măsură tot mai mare 
munca minerilor. Este suficient 
să arătăm că numai numărul 
combinelor a crescut în ultimii 
cinci ani de aproape două ori, 
ajungînd la 4.300. După numă
rul de combine Dentru extracția

al

pri-cărbunelui, U.R.S.S. ocupă 
mul loc în lume.

In ultimii cîțiva 
dustria carboniferă 
borate și introduse 
complexe speciale de utilaje de 
înaltă productivitate, 
de pluguri efe abataj, 
mai perfecționate și 
ductive, armătură metalică, 
clusiv stîlpi hidraulici, precum 
și puternice magistrale dfe a- 
bataj cu bandă de transport.

Minerii din regiunea carboni
feră Moscova au creat și apli
că pe scară larga armătura me
canizată și pe această bază un 
complex de utilaje pentru ex
tracția cărbunelui cu ajutorul că
rora sînt mecanizate aproape în 
întregime procesele de muncă 
din abataj, iar rolul minerilor 
se reduce în special la conduce
rea mașinilor și mecanismelor. 
Constructorilor acestui complex 
li s-a acordat premiul Lenin.

Pe baza tehnicii moderne în 
condițiile exploatării straturilor 
înclinate și în pantă lină, au 
fost create posibilități pentru 
înfăptuirea mecanizării complexe

in- 
ela-

ani, în 
au fost 
în producție

instalații 
combine 

mai pro- 
in-
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la cap. 
parche- 

uiiași 
munte, 
îi mâ- ;

FLAVIU ISTRATE

Belu Sabin' rămăsese sub plan. 
La decada a doua a lumi avea 
112 tone minus. Conducerea sec-\ 
torului nu a stat pasivă. A sărit; 
fără întîrziere în ajutorul brigă
zii- Minerii din fiecare schimb au 
fost convocați pe rind la sector. 
Șeful sectorului, tov. Tenczler 
Ștefan le-a ascultat cu răbdare 
păsurile, le-a luat de bune pro
punerile pentru lichidarea greu
tăților, a lipsurilor dîn organi
zare în vederea redresării mun
cii în abataj. Măsurile tehnico- 
organizatorice luate in acest scop 
de conducerea sectorului, sub în
drumarea organizației de bază, 
au prins viață chiar de a doua 
zi. In abatajul 12 vest a fost in
trodus un transportor blindat 
modern, cu capacitate sporită de 
transport, pe care se poate pușca 
cărbunele din front. Cu un ast
fel de transportor a fost înzes
trat fi abatajul 5 vest unde lu
crează brigada lui Cîșlaru loan.

Minerilor le-a fost ușurată 
munca. „Acum lucrăm mai mult 
cu capul", spun ortacii lui Belu 
Sabin. Și au dreptate. Doar o 
mică cantitate de cărbune mai 
necesita să fie trasă cu sapa sau 
încărcată cu lopata. Pînă au prins 
„șpilu" cum e mai potrivit să 
se lucreze cu noul utilaj, mine
rii au primit zilnic în mijlocul 
lor vizita șefului de sector. Maiș
trii mineri au acordat brigăzii tot 
sprijinul în aprovizionarea cu 
vagonete goale și materiale, puș- 
carea la timp etc. Sfîrșitul lunii 
august a găsit brigada lui Belu Șe
fei» cu planul depășit cu 50 tone. 
Este acesta cel mai bun exem
plu de ajutor concret dat bri
găzilor miniere ca să-fi realizeze 
tot planul ?! Firește că da. Și 
exemple din acestea, demne de 
urmat de toate sectoarele minei 
Petrila, precum și de la celelalte 
exploatări, se pot da multe din 
sectorul 111. Pe cine să mai iei 
în acest caz în focuri ? Oamenii 
merită cu totul altceva. Sînteți 
de acord să-i rugăm să primească 
laude ? Le merită I
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In domeniul relațiilor econo
mice schimbul de mărfuri s-a 
dublat în cursul anilor 1957— 
I960, iar Acordul comercial de 
lungă durată prevede creșterea 
în continuare a volumului a- 
cestor schimburi pentru anii 
1961—1965.

Comisia Guvernamentală mix
tă de colaborare economică și 
Comitetul de Stat al Planificării 
din R.P.R. și Oficiul National de 
Planificare din R.P.U., în cadrul 
acțiunii de coordonare a planu
rilor economice între țările mem
bre ale C.A.E.R., au convenit a- 
supra domeniilor de colaborare 
pentru anii 1960—1965 și au în
ceput examinarea principalelor 
probleme ale colaborării pentru 
perioada de perspectivă 1965— 
1980.

Dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei naționale din cele 
două țări și adîncirea perma
nentă a diviziunii internaționale 
a muncii în cadrul sistemului 
mondial socialist creează noi po
sibilități de colaborare; în inte
resul accelerării construcției e- 
conomice și pe baza avantajului 
reciproc, Comisia Guvernamen
tală Mixtă va examina sistema
tic aceste posibilități, în vederea 
lărgirii cooperării în diverse ra
muri db producție.

Ambele părți au constatat că 
schimburile cultural-științifice 
s-au intensificat.

In timpul vizitei au fost sem
nate un nou Acord cultural, o 
Convenție privind colaborarea în 
domeniul folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice și S-a 
hotărît să se încheie un Acord 
hidrotehnic între cele două țări.

II.
Cele două delegații au exami

nat cu o atenție deosebită pro
blemele principale ale situației 
internaționale actuale. Ele au re
afirmat hotărîrea guvernelor Re
publicii Populare Romîne și Re
publicii Populare Ungare de a 
promova și în viitor politica le
ninistă de coexistentă pașnică și 
de a milita cu consecventă pen
tru rezolvarea tuturor probleme
lor internaționale litigioase pe 
calea tratativelor. Ambele țări 
sprijină pe deplin inițiativele și 
măsurile Uniunii Sovietice în
dreptate spre menținerea și asi
gurarea păcii. Ele își exprimă 
convingerea fermă că prin uni
rea și lupta activă a popoarelor, 
un nou război mondial poate fii 
preîntîmpinat.

In timp ce țările lagărului so
cialist depun toate eforturile pen
tru a asigura înfăptuirea dezar
mării generale și totale, lichi
darea focarelor de război din lu
me, crearea unui climat de înțe
legere și destindere în relațiile 
internaționale, cercurile condu
cătoare ale puterilor imperialis
te intensifică pregătirile milita
re și ațîță isteria războinică. 
Un loc principal în realizarea 
planurilor agresive ale imperia
lismului îl ocupă Germania oc
cidentală, care și-a pus ca obiec
tiv în politica sa externă revizui
rea frontierelor stabilite în Eu
ropa după cel de-al doilea război 
mondial. Militariștii vest-ger- 
mani, stimulați și sprijiniți de 
S.U.A. și alte puteri ale N.A.T.O., 
desfășoară o activitate intensă 
în vederea înzestrării Bundes- 
wehrului cu cele mai noi tipuri 
de arme, inclusiv arma Fachetă. 
Berlinul occidental a fost trans
format într-un centru de provo
cări și acțiuni diversioniste îm
potriva R. D. Germane șf ,a ce
lorlalte țări socialiste.

Poporul romîn și poporul un
gar condamnă cu hotărîre po
litica de înarmare a R. F. Ger
mane. Guvernele Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Popu
lare Ungare consideră că în in
teresul păcii și securității popoa- 
telor din Europa și din întreaga 
lume este necesară încheierea 
neîntîrziată a Tratatului de pace 
cu Germania și rezolvarea pe a- 
ceastă bază a problemei Berli- 

Populare Iwmine 
nului occidental prin transfor
marea lui într-un oraș liber, de
militarizat.

Cele două guverne subliniază 
că lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, pe 
baza propunerilor Uniunii So
vietice și R. D. Germane, ar crea 
premisele cele mâi bune pentru 
apropierea și colaborarea dintre 
cele două state germane existen
te și pentru asigurarea condi
țiilor dezvoltării pașnice atît a 
Germaniei însăși, cît și a tuturor 
țărilor Europeî.

Dacă puterile occidentale vor 
continua să se eschiveze de la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania, Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Ungară, împreună cu celelalte 
țări interesate, vor. semna în 
cursul acestui an Tratatul de 
pace cu R. D. Germană așa cum 
s-a arătat în Comunicatul cu pri
vire la Consfătuirea primilor se
cretari ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și mun
citorești din țările partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia. Cele două țări spriji
nă în întregime măsurile luate 
de guvernul și poporul R. D. 
Germane pe baza propunerilor 
statelor membre ale Tratatului 
de l,a Varșovia.

Puterile occidentale, care res
ping sistematic inițiativele paș
nice ale statelor socialiste, răs
pund propunerilor Uniunii So
vietice și ale R. D. Germane cu 
privire la reglementarea proble
mei Tratatului de pace cu Ger
mania, prin acțiuni provocatoa
re, primejdioase pentru securita
tea lagărului socialist, a tuturor 
popoarelor. Această situație im
pune țărilor socialiste o deose
bită vigilență și luarea de mă
suri corespunzătoare.

Delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Popu
lare Ungare sprijină întru totul 
hotărîrea guvernului sovietic de 
a efectua explozii experimentale 
cu arme nucleare. Această mă
sură are ca scop preîntîmpina- 
rea catastrofei spre care dușma
nii păcii și civilizației încearcă 
să împingă omenirea.

Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară, ca 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, își vor alduce șl în vii
tor contribuția la întărirea con
tinuă a capacității de apărare 
a marelui lagăr al socialismu
lui și, împreună cu celelalte țări 
socialiste, vor depune în conti
nuare toate eforturile pentru a 
se ajunge la o înțelegere privi
toare la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale pe baza pro* 
punerilor constructive și realiste 
ale Uniunii Sovietice, care se 
bucură de o largă recunoaștere 
internațională.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Pop'ufare 
Romîne și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare consideră că 
încheierea unor acorduri pe plan 
regional între state aparținînd 
unor sisteme social-economice 
(diferite ar influența pozitiv asu
pra climatului internațional. 
Transformarea regiunii balcani
ce și adrîatice într-o zonă a pă
cii, fără arme nucleare și arma 
rachetă, devine cu atît m.aî ac
tuală cu cît unele țări partici
pante la N.A.T.O. creează în a- 
ceastă parte a lumii baze mili
tare înzestrate cu arme de dis
trugere în masă.

Guvernul Republicii Populare 
Ungare reafirmă acordul său 
deplin cu propunerile guvernului 
Republicii Populare Romîne în
dreptate spre dezvoltarea cola
borării înterbalcanice.

Cele două delegații subliniază 
că realizările R.P.R. și R.P.U. 
în construcția pașnică și roluf 
lor activ în viața internațională 
determină creșterea continuă a 
prestigiului celor două țări în 
lume.

Popoarele romîn și ungar sa
lută succesele mișcării de elibe
rare națională și consideră că 

este de datoria lor să sprijine 
popoarele care luptă împotriva 
colonialismului, pentru cucerirea 
și apărarea libertății și indepen
denței naționale. încercările pu
terilor colonialiste de a menține 
aceste popoare în robie, repre
zintă o încălcare a Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, adoptată de cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Cele două părți își manifestă 
profunda simpatfe și asigură de 
întregul lor sprijin popoarele 
din Congo, Algeria, Laos, Tu
nisia, Angola, toate popoarele 
care luptă eroic împotriva im
perialismului, pentru libertate și 
o viață mai bună. Ele reafirmă 
solidaritatea deplină a popoare
lor romîn și ungar cu lupta ho- 
tărîtă a poporului Cubei pentru 
apărarea independenței naționale 
și consolidarea cuceririlor sale 
revoluționare. Delegațiile celor 
două țări își exprimă convingerea 
că prin eforturile unite ale ma
relui lagăr socialist, ale tuturor 
statelor iubitoare de pace, ale 
clasei muncitoare internaționale, 
ale mișcării de eliberare națio
nală și ale tuturor forțelor iu
bitoare de pace, planurile agre
sive ale imperialiștilor vor fi 
zădărnicite șî cauza păcii va 
triumfa.

III.
In cursul convorbirilor, repre

zentanții Partidului Muncitoresc 
Romîn și ai Partidului Muncito
resc Socialist Ungar s-au infor
mat reciproc asupra activității 
celor două partide frățești și au 
avut un schimb de vederi cu pri
vire la problemele actuale ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Cele două delegații constată 
că întreaga evoluție a dezvoltă
rii contemporane confirmă pe 
deplin justețea concluziilor Con
sfătuirii de la Moscova a repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din noiembrie 
1960 șî consideră că chezășia 
obținerii de noi victorii în lupta 
pentru socialism și comunism re
zidă în coeziunea de nezdrunci
nat a comunității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste mon-

GHE0R6HE GHE0R6HIU-DEJ
Prim Secretar al Comitetului 

Centrail al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 

Romîne,

Noi realizări în industria minieră sovietică
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atît a diferitelor abataje cîUși a 
minelor în ansamblu. In prezent 
aproape 250 de abataje sînt com
plet mecanizate. Ій mine și în 
exploatările* miniere la zi se fac 
lucrări pentru automatizarea con
ducerii instalațiilor staționare 
permanente, precum și a trans
portoarelor, se mecanizează Iu- 
crările ce necesită un volum ma
re de muncă.

Mecanizatorii fruntași de la 
mina nr. 37 de l’a combinatul 
„Karagandaugol“ au obținut 
succese remarcabile. Intr-o sin
gură lună ei au extras cu com
bina „Donbas^r* 45.858 tone 
cărbune. Minerii de la sectorul 
nr. 6 al minei nr. 31 de la ace
lași combinat, participînd la în- 
ifte rerea socialistă care se des
fășoară în cinstea celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
au extras în 30 de zile cu com
bina „Donbas-6“ o cantitate de 
48.415 tone cărbune, aceasta con
stituind o realizare de impor
tanță mondială.

S-au îmbunătățit considerabil 
condițiile de viață ale minerilor. 
Paralel cu reorganizarea siste
mului de salarizare a muncii, 
s-a înfăptuit trecerea la ziua re
dusă de lucru de șase ore și, 

diale, în fidelitatea față de în
vățătura inarxist-leninistă.

Călăuzindu-se după tezele cu 
caracter programatic cuprinse în 
Declarația Consfătuirii de la 
Moscova, cele două partide vor 
milita și în viitor pentru întă
rirea unității țărilor lagărului 
socialist, a partidelor comuniste 
și muncitorești, împotriva orică
ror manifestări de revizionism, 
sectarism și dogmatism, a ori
căror abateri de l,a mărețele 
principii ale internaționalismului 
proletar.

Reprezentanții celor două parti
de subliniază aportul uriaș al 
P.C.U.S. — detașamentul de a- 
vangardă al mișcării comuniste 
mondiale — la dezvoltarea teo
riei marxlst-leniniste, importanța 
deosebită a ajutorului internațio
nalist multilateral acordat de 
Uniunea Sovietică țărilor socia
liste. Proiectul noului Program 
al P.C.U.S., care va fi examinat 
la. cel de-al XXIT-fea Congres al 
Parifdtfluî Comunist ,at Uniunii 
Sovietice, înfățișează tuturor po
poarelor imaginea minunată a 
societății comuniste — cel mail 
măreț Ideal al omenirii. Acest 
remarcabil document al marxism- 
lemnismului creator constituie o 
nouă armă puternică în mina 
popoarelor care construiesc so
cialismul, a tuturor partidelor 
frățești în lupta pentru triumful 
cau/ei păcii șî socialismului în 
lunte.

Delegațiile au constatat că 
între cefe două partide frățești 
s-au lărgit schimburile pentru 
studierea reciprocă a experienței 
în munca de partid și au hotă
rît să dezvolte și pe viitor co
laborarea și legăturile lor tovă
rășești, internaționaliste — te
melia prieteniei de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și poporul 
ungar.

★
Vizita delegației de partid și 

guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne în Republica 
Populară Ungară constituie o 
contribuție de seamă la întărirea 
și dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie frățească din
tre cefe două țări, la consolida
rea unității și coeziunii puterni
cului lagăr al statelor socialiste, 
la întărirea păcii în lume.

Budapesta, 7 septembrie 1961.

jAngs kădAr
Prim Secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Ministru de Stat 

al guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar,

respectiv, de șapte ore. Minerii 
sovietici aii dea mai scurtă zi 
de lucru din lume; a crescut sa
lariul muncitorilor și funcționa
rilor din inrilustria cărbunelui. 
In fiecare an minerii primesc tot 
mai multe locuințe, se constru
iesc pentru ei tot mail multe spi
tale și cluburi.

Trecerea tuturor minerilor de 
la activitatea continuă la săp- 
tămîna de lucru cu o zi liberă 
este o mare realizare obținută 
în ultimii ani.

Grija pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și apărarea 
sănătății minerilor se manifestă 
de asemenea în transportarea lor 
în mine pînă la locul dte produc
ție. Industria minieră a trecut 
la producerea unor noi lămpi de 
mină portabile, mai ușoare și 
mai comode. Pretutindeni s-a 
mărit numărul de ingineri și teh
nicieni, a crescut considerabil 
nivelul cultural și tehnic al mi
nerilor.

Prin reducerea zilei de muncă 
pentru muncitorii mineri din sub
teran, cu 25 la sută (la șase 
ore) și celor din cariere cu 12,5 
la sută (la șapte ore), produc
tivitatea medie lunară a muncii 
a crescut în cinci ani cu 14 la 
sută, iar în anul 1960 a crescut

TELEGRAME
EXTERNE

Un plan grandios 
de dezvoltare a 
Leningradului

LENINGRAD 10 (Agerpres).
Planul general dfe dezvoltare 

a Leningradului pe 20 de ani e- 
laborat de arhitecți leningrăderii, 
prevede construirea a 732.000 
noi apartamente. Pînă în 1980 
suprafața totală a orașului se 
va dubla, atingînd 60.000 ha. 
Fiecare familie va dispune de 
un apartament propriu, revenind 
o cameră separată fiecărui mem
bru al familiei.

In prezent la Leningrad se 
construiesc în medie cîte 160 noi 
apartamente zilnic, iar pînă în 
1965 în locuințe noi se vor muta 
280.000 familii — aproximativ 1 
milion de oameni.

O podoabă a Leningradului va 
fi noua lui parte îndreptată spre 
mare. Acolo vor lua ființă fru
moase ansambluri arhitectonice, 
vaste parcuri, construcții spor
tive, o esplanadă lungă de 5 km. 
pe țărmul mării.

Orașul va primi un nou port 
maritim die călători, unde vor 
putea ancora cele mai mari țave 
transoceanice.

Lungimea totală a liniilor de 
metro va crește de șapte ori. 
Numărul stațiilor va atinge 95. 
Metroul va lega toate raioanele, 
iar pe linii speciale leningrăde- 
nii vor putea pleca în zona pre
orășenească de parcuri — pădu
re, unde vor fi construite sana
torii, pensiuni, hoteluri.

----- O-----

CiMila nlohirllor Afacerilor 
Externe al tărilnr nartita
COPENHAGA 9 (Agerpres). 

TASS transmite:
La Copenhaga a avut loc o 

conferință a miniștrilor Afaceri
lor Externe ai celor cinci țări 
nordice — Suedia, Norvegia, Da
nemarca, Finlanda și Islanda. 
Au fost discutate problemele ca
re interesează aceste țări în le
gătură cu cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

In urma schimbului de părerî, 
miniștrii au dat publicități un 
comunicat în care subliniat. \pă 
în cursul discutării problemei 
dezarmării s-a constatai că în 
actuala situație din hune este mai 
necesar ca oricînd să se ducă 
tratative concrete cu privire la 
dezarmarea generală sub un 
control eficient.

Miniștrii Afacerilor Externe 
au arătat că ar fi de dorit ca 

problema reprezentării Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. să 
fie soluționată.

cu 5,6 la șută. Economiile ob
ținute prin reducerea prețului de 
cost la extracția și înnobilarea 
cărbunelui s-au cifrat în cursul 
anului 1960 la 148 milioane ru
ble (ruble noi), iar economia 
obținută peste plan la 46 mili
oane ruble. In primul trimestru 
al anului curent productivitatea 
muncii Ia extracția cărbunelui a 
crescut cu 5 la sută în compa
rație cu perioada corespunzătoa
re a anului trecut, iar econo
miile rezultate prin scăderea 
prețului de cost s-au cifrat la 
aproximativ 17 milioane ruble,

Rezultate deosebit de bune au 
obținut minerii din regiunea 
Lugansk care luptă ca în cel 
de-al treilea trimestru al anului 
1961 să atingă nivelul producti
vității muncii prevăzut pentru 
ultimul an al septenalului. In 
regiunea Stalino 34 mine au de
pășit deja acest nivel. Rezulta
te asemănătoare au obținut și 
întreprinderile din Kuzbas șî 
Karaganda.

Industria carboniferă are toa<- 
te condițiile pentru a atinge nu 
mai tîrziu de 1963 nivelul pro
ductivității muncii prevăzute 
pentru sfîrșitul septenalului 
(1965). Pentru realizarea aces
tei sarcini mărețe luptă toți mi
nerii sovietici.
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