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Oamenii muncii din Valea Jiului răspund
prin lapte grijii cc ie-a poartă partidul

„Montăm mai repede, 
mai bine și mai ieftin“

Intr-o după-amiază, după ter
minarea programului 
brigada de instalatori de apă de 
pe șantierul de construcții din 
Lupeni, condusă de Istodor Vin- 
tilă, a rămas pe șantier studiind 
documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c.

Fiecare dintre membrii brigă
zii a ținut să-și exprime bucuria 
pentru măsurile de îmbunătățire 
a nivelului de trai luate de re
centa plenară.

Printre vorbitori au fost in
stalatorii de apă Mureșan Hara- 
lambie. Pavel Octavian, fratele 
său Pantelimon, Sabău Vasile, 
șeful de brigadă și alții- Apoi au 
trecut la studierea posibilităților 
ee le are brigada pentru creștet- 
rea productivității muncii și scă
derea prețului de cost, pentru 
îmbunătățirea calității lucrului 
irecum și pentru realizarea de 
conomii.
Brigada s-a hotărît ca întrea

ga sa activitate s-o desfășoare 
sub lozinca : „Să montăm mai 
repede, mai bine și mai ieftin“.;. 
Chiar de a doua zi membrii! bri
găzii au început să traducă în 
viată hotărîrea luată.

Instalatorul Pavel Pantilimon 
acum lucrează cu mai multă a- 
tentie ca să nu risipească mate
riale de instalație ca: țeavă 
fontă, plumb, la fel și alții.

Mureșan Haralambie, Pavel 
Octavian, Sabău Vasile, Săvu- 
Iescu Ioan, Ușzkay Vasile, Vă- 
diuva Aurel și alții, care lucrea
ză la montarea tuburilor de la 
captarea de apă a orașului Lu
peni, au început să realizeze e- 
conomii printr-o mai chibzuită 

* întrebuințare a plumbului, lem
nului și altor materiale.

Membrii brigăzii și-au propus 
ca în cinstea Zilei minerului să 
țconomisească materiale în va
loare de 500 lei, iar pînă la cea 
de a XV-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre să adauge la 
această surgă încă 500 lei. De 
asemenea în cinstea ---- :: ~~~
bători a eliberării 
angajat să termine i 
turor tuburilor de 
de apă.

de lucru

i marii sar- 
brigada s-a 

montarea tu
ia captarea

V.. CÎRSTOIU 
corespondent

La Aninoasa, după apariția 
hotărî rii partidului

Recenta hotărîre a plenarei a 
C.C. al P.M.R. a fost primită cu 
multă bucurie de către muncito
rii și tehnicienii exploatării mi
niere Aninoasa. Acest lucru se 
poate vedea din interesul stîrnit 
în rîndurile minerilor, prin pre
zenta lor în număr mare la a- 
d'unarea în care s-a prelucrat 
hotărîrea, precum și din discu
țiile entuziaste ce au avut loc 
pe marginea ei.

Bucuria pe care minerii au 
simtit-o a fost concludent înfă
țișată de maistrul minier Pădu
reanu Teodor, de la sectorul 
Priboi care spunea printre al
tele :

— Dacă acum venitul meu 
nar este de 1350 lei, în viitor 
prin creșterea salariului și scă
derea impozitului pe venit, cîș- 
tigul meu se va ridica pînă la 
2000 lei. Adăugind la aceasta și 
faptul că vor avea loc reduceri 
de prețuri la peste 2600 articole 
industriale și alimentare, spun 
cu multă bucurie că posibilită
țile mele de cumpărare vor creș-
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Iu-

traite considerabil, nivelul de 
se va ridica.

Făcînd apoi o paralelă între 
nivelul de trai al oamenilor 
muncii din tara noa-stră și a ce
lor din statele capitaliste 
irul comunist Pădureanu 
nuă:

— In timp ce în patria 
tră ca și în celelalte tari 
liste, salariul real al muncitori
lor crește mereu, în timp ce se 
fac reduceri de preturi, au loc 
sporiri de pensii, muncitorii din 
statele capitaliste sînt nevoiți să 
recurgă la greve îndelungate 
pentru obținerea minimului 
existentă, împotriva scăderii 
lariilor.

Odată cu apariția acestei 
tărîri, mulțumesc partidului 
tru grija nețărmurită 
poartă și mă angajez ca în vii
tor să muncesc cu șl mai multă 
sîrguinfă, în așa fel ca revirul 
pe care îl conduc să nu rămină 
sub plan.

niais- 
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V. CHIC1NAȘ 
corespondent

In toate abatajele se muncește cu spor
Pentru minerii de la exploa

tarea Aninoasa, vestea sosită pe 
calea undelor și prin coloanele 
ziarelor privind creșterea salarii 
tor și a pensiilor Ca și reducerea 
impozitului pe salarii și a prețu- 
rilor unor mărfuri este un imbold 
în lupta pentru cărbune mai mult, 
mai ieftin și mai bun. Noua hotă- 
rîre a partidului minerii s-au gin- 
dit s-o întărească prin muncă neo
bosită. Și gîndul minerilor prinde 
viață. In primele trei zile după a- 
pariția noii hotărîri, majoritatea 
sectoarelor și brigăzilor de la mi
nă Aninoasa și-au depășit cu mult 
realizările de pînă acum.

Minerii de la sectorul 11 au ob
ținut în decurs de 3 zile o creș
tere a producției de 3,3 la sută, 
colectivul sectorului III Piscu a 
înscris o creștere de 1,1 la sută 
în compwație cu ziua precedentă, 
iar minerii din sectorul I al minei 
un spor de 3,2 la sută. Nu a fost 
loc de muncă la mina Aninoasa un
de să nu se observe un entuziasm 
puțin obișnuit. In prima zi de la

apariția hctărîrii ortacii tînărului 
Mujriai Nicolae din sectorul l al 
minei Aninoasa au muncii c atî'a 
însuflețire îneît într-un singur 
schimb au pușcat de trei ori. Ast
fel, minusul din abatajul lor a 
fost lichidat și primele 12 tone 
peste plan au 
zilei.

Așa știu să 
Aninoasei, să

și văzut lumina

muncească minerii 
răsplătească grija

FAPTE DIN VIAȚA UZINEI
Pompe, compresoare, mașini de 

încărcat, locomotive pitice, dar 
grele... Sînt mașini pe care le în- 
tîlnești la tot pasul în abatajele 
și galeriile minelor noastre pu
ternic mecanizate, dar nu într-o 
asemenea concentrare ca aici. U- 
neori le indentifici cu greu. Tre
buie să le reconstitui din mul
țimea de piese rînduite pe bancu
rile de lucru, prinse în mandrinele 
strungurilor pe freze sau raboteze.

Utilaje noi pentru 
cei din adîncuri

uzi-In hala secției mecanice a 
nei, ca și pretutindeni în patria 
noastră, 'munca se desfășoară din 
plin. Cu luns în urmă au fost lua
te angajamente sporite, prin a că
ror îndeplinire muncitorii și teh
nicienii țin să-și exprime entuzi
asmul cu care întîmpină sărbă
toarea de la 23 August,, hotărîrea 
de a-și spori eforturile în lupta 
pentru înflorirea patriei. Recentele 
măsuri elaborate de partid pentru 
îmbunătățirea vieții poporului, au 
dat celor de aici aripi în muncă.

Creșterea productivității, redu
cerea prețului de cost a devenit o 
preocupare de masă. Strungarii 
Cioara Iosif și Vegh Eugen prind 
în strungurile lor piese ale unui 
nou tip de pompă, care deși e de

dimensiuni relativ mici înlocuieș
te 6 pompe de 3000 l. pe minut 
folosite de obicei în minele Văii 
Jiului. Nu cu mult timp în urma, 
corpul pompei era doar pe masa 
de lucru a modelarului Dalcos 
Luca de la turnătorie. Acum pie
sele ei au contur metalic și pom
pa trebuie să fie gata pînă la 23 
August. Un amănunt nu lipsit 
de importanță: odată cu fabrica
rea ei în serie, noua pompă, deși 
de mare randament,- nu va fi mai 
scumpă dec't vechile pompe.

Dar cîte nu se fac aici ? Sînt 
în lucru încă 5 mașini de încăr
cat cărbunele în abataje cameră, 
se fac modificări la un plug de 
escavare a cărbunelui în abataje 
frontale.

însuflețitorîi colectivului
Apropie-ea măreței aniversări 

de la 23 August se face simțită 
prin intensificarea continuă a mun
cii colectivului secției. Insujleți- 
torii colectivului sînt comuniștii. 
Membrii șț candidații de partid 
au discutat pe larg cu muncitorii 
secției despre hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
privind ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, despre căile 
de obținerea unor noi succese. Or
ganizația de bază a insistat asu
pra creșterii productivității muncii, 
reducerii ccnsumurilor specifice.

IN ÎNTÎMPINAREA ZILEI
DE 23 AUGUST

/Acțiuni de răspîndire 
a cărții

Biblioteca centrală raională din 
Petroșani în întîmpinarea marilor 
sărbători din august și-a lărgit 
activitatea. Cu privire la munca 
de răspîndire a cărții în sînul 
masei mari de cititori, în pla
nul de acțiune al bibliotecii sînt 
incluse o serie de manifestări in
teresante. Intre aceasta, pînă în 
prezent conducerea bibliotecii 
(tov, R. Bălșan) a organizat în 
cadrul cluburilor miniere din Lu
peni și Pettila două seri literare, 
închinate trecutului de luptă al 
minerilor din Valea Jiului. In 
ma parte a acestor seri a fost 
zentată conferința „Forme de 
fă ale minerilor din Valea Jiului 
și eroica grevă de la Lupeni 1929“. 
A urmat apoi un simpozion de 
poezii, în care s-au făcut citiri ar
tistice ale unor poezii publicate 
în ziarul „Steagul roșu” din via
ta mineri ^r, între care „Balada 
minerească“ de Ana Șoit. „Cînte- 
cul mîinilor“ de Teodor Bals si 
„Minerului“ de Grigore Blidărea- 
nu din Lupeni, membru al cena
clului literar „Minerul“ din Pe
troșani.

Intre acțiunile mai importante 
pe care le va organiza în con
tinuare Biblioteca centrală raiona
lă din Petroșani se înscrie o cons
fătuire cu cititorii mineri de la 
mina Petrila, simpozionul „Chi
pul minerului în literatura de du
pă 23 August“, o expoziție a căr
ții de după 23 August etc. Toto
dată, colectivul de la această bi
bliotecă. în întîmpinarea mariloi’ 
sărbători dtn august s-a angajat 
să înființeze 10 noi biblioteci de 
casă și să întocmească 10 liste 

cărți noi, pe care să le afișe- 
în întreprinderile si instifuții- 
din Valea Jiului.

Pregătiri ale brigăzii 
artistice de agitație 

In cinstea Zilei minerului și

pri- 
pre- 
lup-

Ttieill, Teușan Ioan, M. Ciocîrlie, 
M. Drăgănescu și alții.

Noutăți în librării
Activitatea editorială s-a Inten

sificat în ultima vreme în țara 
noastră, 
riile să 
cu cărți 
domenii 
vreme, 
Petroșani, cît și în celelalte libră
rii din Valea Jiului, au sosit sute 
de cărți noi. Astfel, din domeniul 
literaturii beletristice, la Petro
șani au sosit 150 de volume din 
admirabila povestire a lui Șolo- 
hov „Soarta unui dm“, 100 de e- 
xemplare din noua ediție a roma
nului despre Valea Jiului „Nedeia 
din Poiana Miresii“ de N. Deleanu 
70 exemplare din „Ana Karenina“ 
de L. Tolștoi, 70 din „Scorpionul“ 
de Matveev, 60 din „Străinul” de 
T. Popovici etc

/zIn august cerul e senin
Acesta e titlul piesei Iul Ilarie 

Mihai, pe care echipele de teatru 
ale căminelor culturale din Bănită 
și Bărbăteni o pregătesc în în
tîmpinarea aniversării celei de-a 
15-a eliberări a patriei noastre.

Alături de echipele de teatru 
marea sărbătoare a poporului nos
tru o întîmpină cu programe noi 
și brigăzile artistice de agitație, 
formațiile de dansuri și de etn- 
tece.

ceea ce a făcut ca libră- 
fie din plin aprovizionate 
noi din cele mai felurite 
de activitate. In ultima 

la Librăria noastră din

---- —=tr = —
Conferință la Uricani

de 
ze 
le

a 
zilei de 23 August, colectivul de 
creație 
gitație 
tril a a 
petare 
chinat 
din Lupeni, de la 6 August 1929 
precum și momente închinate zi
lei de 23 August.

La buna reușită a cestui pro
gram și-au dat concursul tinerii 
artiști amatori M. Crișan, Hans

Recent în sala cinematogralu- 
lui dlin Uricani, minerii și fami
liile lor au avut prilejul să as
culte conferința : „Viata și con
cepția evoluționistă a lui Char- 
les Darwin“ tinută de conferen
țiarul universitar Grigore Strun- 
garu din București.

Conferința organizată de sub
filiala S.R.S.C. din Petroșani 
s-a bucurat de aprecierea audi
toriului.

al brigăzii artistice de a- 
a clubului minier din Pe- 
întocmit și a dat spre re
țin moment dramatic în- 
evocării grevei minerilor

Mărfuri multe 
și de calitate

partidului de a. le face viața mai 
frumoasă, m-; senină.

Oii

Comunistul Kerezsi Ludovic este unul dintre cei mai vechi 
muncitori ai secției sculărie de la U.R.U.M.P. Posedînd o înaltă 
calificare profesională, el împărtășește cu drag tinerilor cunoștin
țele sale. IN CLIȘEU: Strungarul Kerezsi alături de ucenicul 
Bart Francisc în timpul lucrului
îmbunătățirii calității producției. 
S-a observat că unii muncitori 
tineri, între care strungarii Farcaș 
Dionisie, Rando Iosif, Negru Au
rel și alții nu stăteau tocmai bine 
cu productivitatea, cu calitatea 
pieselor. Organizația de partid a 
îndrumat organizația U.T.M. să 
pună pe picioare cursul de minim 
tehnic. Pentru creșterea productivi
tății muncii la forjă, un colectiv 
de muncitori în frunte eu mais
trul membru de partid Mangan 
Mihai se preocupă de construirea 
dțn reswse interne, fără cheltuieli 
de investiții, a unui nou cuptor 
de încălzire a pieselor. Muncitorii 
comuniști Tîrsa Margareta, V'inea 
Vasile si alți< ni[ nurrm: c" 'poli
zează depășiri importante de nor
mă, dar ajută cu experiența lor 
și pe cei din jur. Frezorul Voinea, 
de exemplu, se ocupă de tînărul 
Peter Geza împărtășindu-i din bo
gata sa experiență.

Muncitorii secției discută dese
ori în clipele de răgaz despre 
noile angajamente, sporite, luate

ca răspuns la grija pe care parti
dul le-o poartă. Colectivul uzinei 
își luase angajamentul de a reali
za în acest an o economie de 
2.290.000 lei. Această sumă a fost 
mărită acum ic 2.400.000 lei. Cu 
110.000 lei mai mult. Asta înseam
nă noi eforturi pentru o produc
tivitate înalta, pentru reducerea 
consumurilor specifice; pentru eco
nomii, pentru r> producție 
tate, fără rebuturi.

— Oamenii din secție 
nea tov. Furdui Dumitru, 
'al organizației de bază, 
pe deplin seama că succesele în 
’producție, in dezvoltarea econo
miei naționale, stau la baza ridi
cării nivelului lor de trai. Asta îi 
îndeamnă să muncească mereu 
mai bine, ma: rodnic. Realizările 
cu care colectivul nostru se pre
gătește să întlmpine Ziua mineru
lui și măreața sărbătoare de la 23 
August oglindesc acest lucru.

) Prin grija partidului și gu- c 
j vernului, oamenii muncii din < 

Valea Jiului primesc an de an < 
mărfuri tot mai multe și mai \ 
bune pentru satisfacerea ne- ) 
voilor lor materiale. Astfel s-a j 
ajuns ca pînă în prezent să nu 
existe aproape nici un articol 
rare fiind cerut de populația 
Văii Jiului să nu se găsească 
în magazinele comerțului so
cialist. „

in preajma marilor sărbă
tori din august s-au luat, mă
suri pentru buna aproviziona
re a unităților 'cu amănuntul 
care la rîndul lor să poată sa
tisface exigențele cumpărători
lor din Valea Jiului și din ce
lelalte centre muncitorești ale 
regiunii Hunedoara.

Astfel, magazinele vor fi a- 
provizionate cu cantități spo
rite de mărfuri textile, trico
taje, confecții, încălțăminte 
etc. în sortimente noi și din 
tre c61e mai căutate.

Cu această ocazie o serie 
de magazine vor organiza ex
poziții cu vînzare, expoziții 
care vor oglindi abundența de 
mărfuri și dorința lucrătorilor 
din comerț de a le prezenta 
sub o formă cît mai atrăgă
toare.- Paralel cu aceasta, în 
colaborare cu Fabrica de con
fecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din București se va organiza

î „Parada modei 1960“ cu care 
'» ocazie se vor prezenta pe ma-
.1 t 
ii 
t
■: 
c

i

)
>

de cali-

— spu- 
s&creta- 
își dau

I. BRANEA

nechine vii peste 200 bucăți ) 
modele pentru bărbați, femei ) 
și copii modele din colecția a- 2 
nului 1960 și din modelele pre- 2 
zentate de țările de democra- 2 
ție populară la cel de-al X-lea ? 
Congres internațional al mo- 2 
dei de Ia Praga, care a avut Ă 
Ioc în iunie a. c.. Prezentarea S 
se va face în zilele de 1 și 2 1 
august în Petroșani, iar în 3 ) 
august Ia Lupeni. )

Prin această prezentare prin- ) 
tre altele am urmărit să pu- ) 
nem în curent și publicul din ) 
localitățile noastre cu linia mo- ) 
dei curente și a anului viitor 2 
și în același timp să-l facem 2 
arbitrul intențiilor noastre în. 2 
realizarea frumosului și îmbi- < 
narea lui cu utilul. Sperăns < 
că vom reuși. ț

C. DAVIDOVIC1 (
I.C.R.T.I. Petroșani \
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MATURITATEA — un examen al elevilor, 
dar și al cadrelor didactice

Examenul de maturitate pen
tru absolvenții școlilor medii are o 
importanță deosebită. Prin el se 
verifică munca profesorilor, cali
tatea și temeinicia cunoștințelor 
primite de elevi de-a lungul ce
lor 11 ani de muncă pe băncile 
școlii, varietatea și bogăția cu
noștințelor de cultură generală 
acumulate — strict necesare unui 
intelectual de tip nou.

Examenul de maturitate în
seamnă un obstacol greu și în 
același timp foarte important în 
viața fiecărui tînăr. Ei înseamnă 
însă un examen și pentru ca
drele didactice, care l-au instruit 
și educat In timpul anilor de 
școală.

In Valea Jiului în această se
siune au funcționat trei comisii 
de maturitate: una la Lupeni și 
două la Petroșani (la Școala me
die nr. 1, cu limba de predare ro- 
rnînă, și Ia Școala medie nr. 2, 
cu limba de predare maghiară). 
Majoritatea candidaților care 
s-au prezentat Ia aceste comisii 
sînt fii de muncitori sau chiar 
muncitori, care au urmat din 
producție cursurile serale.

' Privită în ansamblu situația, 
se constată că procentajul celor 
reușiți pe raion este între 71—85 
la sută. Acest fapt dovedește cit 
se poate de convingător că tine
retul școlar din Valea Jiului 
este conștient de sarcina ce o 
are, de a învăța cît mai bine. De 
asemenea, acest rezultat mai a- 
rată faptul că profesorii școlilor 
medii, îndrumați de organiza
țiile de partid și de Secția de în- 
vățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional au depus efor
turi susținute in activitatea lor 
instructiv-educativă.

Examenul de maturitate a în
ceput la 1 iulie și s-a terminat 
la 15 iulie 1959. La comisia nr. 
IO care a funcționat în localul 
Școlii medii mixte nr. 1 din Pe 
troșani s-au prezentat 13 candi
dați de la Școala medie din Lo
nea, 33 candidați de la Școala 
medie mixtă nr. 1 din Petroșani ab
solvenți ai cursului seral, fără 
frecvență și restanțieri din anii 
trecuți. In total au fost prezențl 
79 <ie candidați.

Rezultate deosebit de frumoa
se au obținut la examenul scris 
și oral o serie de candidați cum 
ar fi de exemplu: Bergthaler 
Cristian. Păsculescu Gheorghe, 
fii de muncitori. Rezultate foar
te bune au obținut și candidați 
de la cursul seral, dintre care 
amintim pe tov. Modoi Gheor
ghe, Burețea loan, Marcu loan 
și alții. Rezultate bune au mai 
obtinut elevii Crutarciuc Cor
nelia, iacobic Tamara, Stoi
ca Cornelia Bălănucă Georgeta 
si mulți alții.

Dacă au bucurat rezultatele 
bune ale multor candidați de la 
cursul de zi, rezultatele multor 
candidați de la cursul seral au 
fost cu atît mai îmbucurătoare. 
Răspunsurile și pregătirea te
meinică a acestora au dovedit 
încă odată că muncitorii fruntași 
in producție sînt buni și la în
vățătură. De aici se desprinde 
concluzia care cere ca la cursu
rile serale și fără frecvență să se 
promoveze numai elementele 
irrntașe în muncă.

Rezultatele examenelor de 
maturitate din acest an, compa
rate cu cele ale anilor trecuți, o- 
glindesc progresele importante 
obținute în creșterea nivelului

VAS1LE ȘCHIOPE 
lector universitar — Cluj 

președintele comisiei examenelor 
de maturitate nr. 10 Petroșani
cunoștinfelor șîcunoștințelor și în 
politico-ideologică a 
lor. Un număr tot mai mare de 
absolvenți se prezintă tot mai 
bine pregătiți, ceea ce arată că 
profesorii înțeleg tot mai mult 
necesitatea sporirii exigenței fa
ță de elevi, iar aceștia — necesi
tatea însușirii temeinice și con 
știente a cunoștințelor de cultu
ră generală.

orientarea 
candidați-

fenhu pregătirea 
multilaterală a elevilor
Pentru ca sesiunile viitoare 

ale examenului de maturitate să 
se desfășoare ia un nivel din ce 
fri ce mai ridicat, trebuie insă să 
se acorde o mal mare atenție 
pregătirii temeinice a elevilor 
ia toate materiile de studii, nu 
numai la cele de examinare. Tre
buie să se facă acest lucru în 
mod conștient, știind că pe a 
cest fundament al culturii gene 
rale ce o primesc elevii în școa
la medie se clădește întregul e- 
dificiu de mai tîrziu. Or, daca 
fundamentul acestui edificiu nu 
este bine închegat și solid, în
treaga clădire se va resimți de 
pe urma lui.

Pentru o mai bună pregătire 
a elevilor fn anii următori de 
școlarizare vor trebui folosite 
într-o măsură mai mare orele de 
studiu individual, orele de medi
tație, discuțiile colective între e 
levl etc. De pregătirea te
meinică a lor trebuie să se în
grijească mai mult și părinți) e- 
levllor, sprijinind toate acțiu
nile școlilor. Mai sînt încă uniî 
părinți care sînt dispuși să 
creadă mai repede copilul decît 
un Întreg colectiv de profesori. 
Lucrul acesta nu este sănătos și 
nici cinstit. Exigența pe care o 
manifestă profesorii față de e- 
ievi trebuie să fie just înțeleasă 
de toți părinții elevilor. Ei tre
buie să fie convinși că școala re
gimului nostru democrat-popular 
urmărește să formeze tineri cît 
mai bine pregătiți pentru viață, 
cu un volum cit mal mare de 
cunoștințe de cultură generală, 
harnici și cinstiți.

Examenul de maturitate, ca 
de altfel toate examenele, nu 
sînt o loterie. Aici nu este vorba 
de „noroc“ ci de cunoștințe, de 
pregătire serioasă și temeinică.

Diploma ce se dă candidaților 
reușiți la examenul de maturi
tate dă drepturi largi tinerilor 
noștri. De aceea primirea ei tre
buie să fie consecința firească a 
străduințelor îndelungate șl con
știente, personale, ale elevilor. A 
primi diploma de maturitate în
seamnă a răsplăti munca, pre
gătirea șl nivelul multilateral 
de cunoștințe necesare, fie pen-*. 
tru a urma în învățămîntul su
perior, fie pentru a Intra in pro* 
ducție.

Mai multă atenție 
colaborării școlii 

cu organizațiile de tineret
O importanță mai mare va tre

bui să se acorde în viitor de că-

tre organizațiile de partid și de 
tineret muncii politice în școli. 
Acestea vor trebui să sprijine 
prin toate mijloacele inițiativele 
și exemplele pozitive din rtrr- 
durile profesorilor și elevilor, o- 
cupîndu-se într-o măsură și 
mare de ridicarea nivelului 
politico-ideologlc.

Colectivele de profesori, 
frunte cu diriginții claselor 
conducerea școjiilor vor trebui 
să-și sporească și să-și unească 
și mai mult eforturile, respectînd 
îndrumările organizațiilor de 
partid și sprijinul celor de tine
ret pentru a ridica nivelul de 
pregătire a) elevilor, precum și 
disciplina din școală.

Datorită unei slabe munci po
litice în unele școli s-a ajuns la 
o serie de deficiențe constatate 
la examenul de maturitate. S-a 
văzut că unii elevi nu sînt o- 
bișnuiți să judece, mai ales ia 
matematică. Unii elevi au răs
puns nedocumentat, „în gene
ral", ceea ce înseamnă o cunoaș
tere superficială a problemei res
pective sau necunoașterea ei to
tală. O altă lipsă a unor candi
dați este scrierea incorectă, ne 
ortografică.

Datorită slabei orientări ideo
logice sau dintr un nivel politic 
deficitar, unii elevii s-au orien
tat greu ori chiar greșit în apre
cierea unor fenomene ale natu
rii sau a evenimentelor soclaî- 
istorice. Nu poți fi de acord cu 
acei elevi care nu cunosc hotă- 
rîrile cele mai importante ale 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
care au slabe cunoștințe din is
toria mișcării muncitorești, care 
cunosc doar sumar politica și 
lupta P.M.R., care explică cu 
greu în ce constă superioritatea 
orîndulrii noastre socialiste față 
de cea capitalistă etc. Lichida
rea lipsurilor în această direcție 
va trebui să constituie o proble
mă importantă de urmărit de că
tre profesorii școlilor medii din 
Valea Jiului pentru noul an șco
lar.

Toți 
fiecare 
mineri 
lor din 
aceste zile ale 
maturitate. Se cuvine deci ca a- 
cesfe frumoase rezultate ale lor 
să le cinstim șl noi prin spori
rea eforturilor în munca ce o a- 
vem, de a creste și educa cît 
mai bine copiii muncitorilor, 
pentru ca ei să devină mîndria 
noastră, viitorul de mîîne în 
lupta pentru construirea socialis
mului în patria noastră scumpă, 
Republica Populară Romlnă. Prin 
sporirea eforturilor, prin ridica
rea calității muncii cc o vom de
pune în viitor, noi, cadrele di
dactice trebuie să răspundem 
grijii ce ne-o poartă Partidul 
Muncitoresc Romîn, nouă, ca și 
tuturor oamenilor muncii.

Să muncim în așa fel, ca ia 
viitoarele examene de maturita
te toți candidați) prezenți, mun
citori sau fii de muncitori, să ob
țină diplome cu cele mai bune, 
calificative!

mat 
lor
în 
și

am urmărit succesele de 
zi ale harnicilor noștri 
șl ale tuturor mundtori- 
Valea Jiului, chiar și im 

examenului de

Cu cîrligele înfipte în ultimele 
armături de lîngă ort, două lămpi 
de benzină răspîndeau în jur o 
lumină pală. Doi mineri se tru
deau să sfredelească prin lovituri 

!. ritmice de fistău stînca tare ca 
: de granit. Sudoarea le curgea și

roaie.
Minerul mai vîrstnic, obosit se 

| așeză pe o piatră. II apucase o 
î tuse seacă. Minerul cei tînăr îl 

privi cu milă Ar fi vrut să pună 
singur mîna pe fistău și să deie 
așa ca un zănatec să nu-i muștru- 
loiască ștaigărul cînd o veni și 
să-i amenințe cu tăierea șutului 
și cu scoaterea din slujbă. Nu 
se simțea însă în stare s-o facă. 
Intrat de copil în mină, pus la 
munci grele, ros de foame și mi
zerie se simțea îmbătrînit înain
te de vreme.

Să tot fi trecut vreo două trei 
minute de cînd au oprit lucrul 
cînd la o cotitură a galeriei apă
ru licăritul unei lămpi apoi un 
răcnet ca de fiară sparse tăcerea :

— V-ați pus pe hodină putori
lor. Ce credeți voi că pentru asta 
sînteți plătiți ?

— Zău, că nu 
tem betegi, iar 
fierul...

— Nu puteți 1
la mine că nici plată nu pupați..

— Asta o știm noi. Că am lu
crat eu de nu știam ce-i hodina, 
de dimineață și pînă în noapte, 
da’plată tot n-am scos.

— Mai si vorbești ? Primiți oi
ță și încă faceți pe nemulțumiții ? 
Las’că vă aranjez eu...

— Pită ? O fi, dar e uscată și 
mică și stiopită cu sudoare si 
sînge — spuse Gheorghe, 
nul miner ridieîndu-se cu 
și punînd mîna pe fistău.

Au bă'ut găurile. După 
tură n-au mai stat să iasă 
Sterilul trebuia încărcat și 
nins de cei doi mineri prin noro
iul galeriei întunecate pînă a- 
proape de puț. O altă muncă is
tovitoare..;

Aceasia s-a întîmplat cu zeci 
de ani în urmă. Pentru a sătura 
setea nepotolită de bogății a ca
pitaliștilor mureau în adînc de 
mină multi dintre cei ce trudeau. 
Dar aceasta nu-i durea pe exploa-

---------------- CX

Studenților nu le place frumosul ?
Deși cantina Institutului de mi

ne din Petroșani, funcționează 
de mai bine de un an, timn sufi' 
cient pentru a se putea efectua 
lucrările de înfrumusețare a tere 
riului înconjurător, totuși nu s-a 
făcut nimic în acesta direcțip 

Ochiul cetățeanului care trece 
Pitn dreptul acestei clădiri este 
„incintat" de buruieni și de flori 
sălbatice care aproape că năpă
desc lespezile de beton, iar tere
nul neîngrijit completează deco
rul

Pornind de la premiza că tine
retului îi place frumosul, s-ar pu
tea pune întrebareace zic. stu
denții (în special conducerea A- 
sociației studențești), oare ei nu 
se gîndesc că le-au luat-o înain-

I

I

mai putem ! Sîn- 
piatra e tare ca

Apoi aflați de

bătrî-
greu

pușcă- 
fumul.

îm-

tatori. Bani să iasă, chiar dacă-s 
cîștigați din sîngele, lacrimile șt 
sudoarea celor mulți și asupriți.

...La Vulcan lucrările de pregă
tiri nu mai contenesc. E semn că 
mina e în conțin"ă dezvoltare. Se 
fac lucrări de adîncire a puțului 
7 Noiembrie, se sapă suitori și 
galerii. Peste tot mecanizarea e 
prietena de nedespărțit a mineru
lui.

In galeria direcțională din stra
tul 14 blocu' 6 de la orizontul 
480 lucrează brigada lui Jina Ște
fan. E o brigadă tînără cum sînt 
și oamenii care o compun. Nu 
degeaba lucrează în sectorul IV, 
sector al tineretului. Minerii tineri 
prind repede tainele meseriei și 
ale mecanizării. Spre ușurarea 
muncii lor conducerea sectorului 
le-a pus la dispoziție o bandă 
transportoare de cauciuc. Ortul 
e luminat ca ziua de lămpi cu 
acumulatori. Duduitul ritmic al 
perforatoarelor răsună în locul 
loviturilor înfundate ale fiștău- 
lui, iar piatra dizlocată e dusă 
cu viteză pe bandă căzînd cu 
zgomot în vagonete. Galeriile 
sînt luminate ca stațiile de me
trou. iar locomotivele electrice 
cu trolev și acumulatori trans
portă vagonetele într-un dute- 
vino ce pare a nu mai avea sfîr- 
șit. Minerii nu se mai opintesc * • - • • - . . , mecanj.

sînt date 
minerilor, 

vîrstnic, 
să vrei 1 
la condi

împingîndu-le. Totul e 
zat . și toate utilajele 
spre a ușura munca 
Văzîndu-le, dacă ești 
gîhdul îți zboară fără : 
vremurile de diemult, 
țiile de muncă de pe vremea ca
pitaliștilor și nu po{i să nu po
vestești despre ele și tinerilor. 
E doar între prezent și trecut un 
contrast uluitor. Și cînd te gîn- 
dești că la mina Vulcan contras
tul dintre nou și vechi a început 
să se contureze abia cu circa 10 
ani în urmă, odată cu redeschi
derea minei si că în acest scurt 
timp el s-a adîncit ca o prăpas
tie îti dai seama de uriașa for
ță creatoare a celor ce muncesc, 
care dezrobiți din crunta exploa
tare capitalistă își creează, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui, o viată nouă și fericită.

D. CR1ȘAN

te hătrînii de la căminul situat- 
ceva mai jos de clădirea susmen 
fionată ? (parcul și curtea 
mirtului fiind bine îngrijite).

Ar fi Umpul să se treacă 
luarea de măsuri.

Studenții să dovedească că 
place frumosul...

că*

la

le

Meci amical de fotbal
In ultima vreme asociațiile 

sportive din Valea Jiului' și-au in
tensificat interesul pentru organi
zarea unor campionate de casă.

Intre aceste întreceri se situicZă 
și meciul amical de duminică din 
cadrul asociației Utilajul Petro
șani. organizat între echipele de 
secții ale U.R.U.M.P. — Oțelul 
și Fonta. întrecerea a fost viu 
disputată, terminîndu-se la egali
tate: 1—1

BERGTHALER CRISTIAN,
maturitate, fiind selecționat __ , _ __  ,__ __ _________ ... ___ _____ ___ __  ___ . _ ___ ___ __  ____ ..
citor, Petroșani, absolvent al cursurilor serate. La examenul de maturitate s-a prezentat bine pregătit, dind răspunsuri clare și

fiu de muncitor absolvent al cursurilor de zi ale Școlii medii nr. 1 Petroșani, s-a prezentat cel mai bine din raion la examenul de 
să ne reprezinte țara la concursul internațional de fizico-matematici care va avea loc în acest an la București. BUREȚEA IOAN, mun 

L. _____ ' . __ - . „.....   - ----- J precise. M0D01 GHEORGHE,
muncitor electrician — Petroșani, absolvent al cursurilor serale. Dind răspunsuri bine documentate, a reușit să treacă examenul de maturitate cu cele mai bune 
calificative. STOICA EMILIA, absolventă a cursurilor de zi ale Școlii medii nr. 1 din Petroșani, s-a prezentat la examenul de maturitate cu un bogat bagaj de cu 
noștințe, dezbătind pe larg idei le cuprinse in problemele ce le-a avut de rezolvat. IACOB1C TAMARA, fiică de muncitor, absolventă a cursurilor de zi ale Scolii 
medii nr. 1 din Petroșani, a dat răspunsuri prompte, într-un limba) curat, la examenul de maturitate. MOGA EVA, fiică de muncitor, absolventă a Scolii medii din 
Lonea, cursurile de zi, s-a prezentat foarte bine pregătită la exațnenul de maturitate, numărîndu-se printre fruntașii promoției, (in clișee: fruntașii amintiți de 

la stingă la dreapta).
« <•••
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S-a schimbat fața
IN ANII NOȘTRIVăii Jiului

---------------- ~ * ★ ------- ■
In anii care au trecut de la 23 August 1944, s-au schim

bat multe în țara noastră. Sub conducerea partidului și gu
vernului regiuni altă dată ți mite în întuneric s-au trezit la 
viață. Un grăitor exemplu con stituie Valea Jiului. Urmînd cu* 
vîntul partidului, minerii și ceilalți muncitori din Valea Jiului 
au sporit necontenit producți a. A crescut și nivelul de trai al 
oamenilor din Valea Jiului Harnicii constructori au ridicat 
orașe întregi de blocuri pentru mineri. Pe locul fostelor case 
mici, insalubre de la Lonea, Petrila, Vulcan, Lupeni au apărut 
cartiere noi, moderne, cluburi, cinematografe, spitale. La Uri
cani s-a construit un oraș întreg. In pagina de față prezentăm 
cîteva aspecte ale construcției noii Văi a Jiului, munca și rea
lizările constructorilor ei.----- — ★ *

Un rodnic bilanț al constructorilor 
Văii Jiului

»* é*

Peste tot în Valea Jiului blocurile noi iau locul vechilor că
suțe de lemn. La Sohodol față în față: prezentul și trecutul.

Valea cărbunelui ! Cîte chinuri 
și suferințe, lacrimi și sînge a 

pe 
In 
de 

mi- 
fa-

costat „aurul“ negru scos 
timpul stăpînirii capitaliste, 
subteran condiții sălbatice 
muncă, la suprafață condiții 
_zere de trai pentru mineri și 

iliile lor.
_ ...Au trecut însă anii negri. 
Minele au intrat în stăpînirea 
poporului. In acești ani de pute
re populară, condițiile de muncă 
ale minerilor s-au îmbunătățit 
radical. S-a schimbat cu totul și 
fata Văii Jiului. Numeroasele, 
localități muncitorești, înșirate 
ca o salbă de-a lungul apelor 
celor două Jiuri își trăiesc în 
prezent a doua tinerețe, lncepînd 
din Lonea pînă la Uricani, în 
locul caselor vechi, dărăpănate, 
igrasioase, fără canalizare s-au 
înălțat blocuri muncitorești cu 
sute de apartamente confortabile, 
numeroase așezăminte social-cul- 
turale care toate 
viața minerilor să 
mai frumoasă.

Se împlinesc 10 
au fost deschise primele șantie
re mari de construcții în Valea 
Jiului. In această perioadă de 
timp., mii de constructori -au 
muncit fără preget ridicînd con- 
strucții care constituie mîndria 
Văii Jiului. Institutul de mine 
din Petroșani, un grup școlar la 
Lupeni, cca. 200 blocuri noi de 
locuit cu aproape 5000 de apar

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

contribuie ca 
devină tot

ani de cînd

IN CLIȘEE:

tamente, peste 100 de case în șir 
cu cca. 1000 apartamente, cămi
ne muncitorești cu aproape 500Q 
locuri ca și o seamă de alte di
ferite construcții social culturale, 
reprezintă bilanțul muncii lor.

Anii aceștia au fost în același 
timp și o vastă școală pentru 
toți constructorii noștri. Insușin- 
du-și tot mai mult bogata expe
riență a constructorilor sovie
tici, constructorii din Valea Jiu
lui au trecut la folosirea largă 
a metodelor noi în muncă, ceea 
ce a dus la continua scădere a 
costului construcțiilor.

Zece ani de muncă pe șantie
rele Văii Jiului în anii puterii 
populare își arată pe deplin roai- 
dele: Valea cărbunelui s-a în
noit, 
mineri sînt 
tot

înflorind. Pentru harnicii 
asigurate condiții 

mai bune de trai.
ing. TAMAȘ HORAȚIU 
directorul întreprinderii 
de construcții Petroșani

• URICANI: S -au construit 
pînă acum: 794 apartament? In 
blocuri moderne, 3 cămine munci 
torești ăvînd 680 locuri, un cluh- 
clnematograf cu 400 locuri, o can 
tină minieră cu 600 locuri. 11 lo
caluri comerciale. Anul acesta se 
mai predau încă două blocuri cu 
54 apartamente confortabile.

• LUPENI : Sînt date în folo
sință : 897 apartamente în blocuri 
și case în șir, cămine cu 1841 lo
curi. un club-cinematograf cu 400

''locuri, școli cu peste 1000 locuri, 
un spital nou cu 75 paturi si poli
clinică, 5 blocuri comerciale, un 

/îrrgorifer și fabrică de gheată, pla
ntă etc. In cursul anului acesta 

minerii de aici vor primi încă 
4 blocuri cu 138 apartamente.

• VULCAN: S-au predat pînă 
îft prezent: 648 apartamente în 
blocuri și cosi în și-, cămine cu 
851 locuri, 3 localuri comerciale 
o piață, dispensar, o alimentare Cu 
apă etc. Jn anul curent se vor 
preda 3 blocuri cu 106 aparta 
mente.

• PETROȘANI - S-au d»t în 
folosință : 95(i apartamente, cămi
ne cu 800 locuri, un cinematograf cu 
400 locuri, un club c” 300 locuri, 
cantină cu 600 locuri, un insti
tut de mine, o sală de sporturi, o 
fabrică de nîine, un depozit com
binat de mei furi, hale de piață cu 
frigorifer, 17 magazine, un sediu 
administrativ pentru comerț, etc.

Clubul minerilor de la Petrila dat in folosință acum 5 ani.

Constructorii să țină seamă 
de propunerile noastre

La mina Uricani lucrez de 
mulți ani. Sub ochii mei și ai or 
iacilor mei, s-a ridicat noul nos
tru oraș. Acele unde acum 8 ani 
era cîmp deschis, astăzi se ridică 
impunătoare zeci de blocuri mun
citorești. Mtnerii de la Uricani 
mulțumesc pentru toate acestea 
partidului și guvernului, construc
torilor din Valea Jiului, se stră
duiesc să arate prin multe tone de 
cărbune dale peste plan recunoș
tința lor.

Ăș vrea să arăt însă și altceva 
tovarășilor constructori. Nouă mi
nerilor ne place ca în apartament 
să avem loc mai larg. Or, așa cum

Creșterea numărului de apartamente predate minerilor.

Expresie a grijii partiduiiti 
și guvernului

Faptul că Valea Jiului a de
venit tm vast șantier de con
strucții este urmare directă a 
grijii pe care partidul și guver
nul o poartă ridicării neconteni
te a nivelului de trai al mineri
lor. In cei 10 ani de cînd s-an 
început construcțiile de locuințe 
muncitorești s-au investit pen
tru aceasta mai bine de jumă
tate miliard de lei. Dacă în 1950 
valoarea construcțiilor de locu
ințe muncitorești a fost de circa 
8 milioane lei, în anul acesta 
s-au investit mai bine de 62 mi
lioane lei. In aceeași măsură a 
crescut și numărul de aparta
mente date în folosință mineri- 

sînt construite, bucătăriile sînt 
prea mici. E drept că la ultimele 
construcții această lipsă ș-a re i.e. 
diat întrucîtva. Apoi, noi sin
iștri obișnuițl să avem pe lingă 
casă o pasăre, un porc. Unde să 
le ținem, tovarăși constructori ? 
Cred că dacă proiectele ar fi fost 
mai mult gîndite acest lucru se 
putea face. La Uricani s-au făcut 
multe propuneri în acest sens s- 
desigur constructorii vor ține sea
mă de ele, pentru a ne da cons
trucții, mai confortabile și 
ieftine f

VASCUL DUMITRU 
brigadier mina Uricani 

mai

lor. In anul 1952 s-au predat 
160 apartamente, pe cînd în a- 
nul acesta numărul apartamen
telor predate și al celor ce se 
vor preda pînă la finele anului 
trece de 850 de apartamente.

In afară de blocurile muncito
rești, construite din fonduri cen
tralizate, partidul și guvernul 
au acordat unui mare număr de 
muncitori mineri credite pe ter
men lung pentru construcția de 
locuințe individuale. Astfel, din 
anul 1954 și pînă în prezent 
peste 430 de muncitori, tehni
cieni și ingineri mineri și-au 
construit locuințe individuale. 
Mai bine de 27o de muncitori 
mineri s-au și mutat deja în ca
sele lor proprii.

Volumul masiv de investiții 
în scopuri sociale executate în 
Va-lea Jiului a impus dîn partea 
statului eforturi financiare se
rioase. De aceea atît C.C.V.J. ca 
beneficiar, cît și constructorii se 
străduiesc să reducă necontenit 
prețul de cost al apartamentelor 
construite. In urma plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie a- 
nui trecut au fost revizuite pro
iectele și devizele noilor apar
tamente, s-a pus un deosebit ac
cent pe folosirea resurselor lo
cale, balast, cenușă de la Paro- 
șeni etc. fapt ce a dus la con
tinua scădere a prețului de cost 
al construcțiilor. Dacă în anii 
trecuțr costul unui apartament 
revenea la peste 100.090 Iei, a- 
cum în urma măsurilor luate 
prețul de cost revine în jurul a 
-»C "OO lei pe apartament.

Recenta hotărîre a partidului! 
privind ridicarea pe o treaptă 
rna*i înaltă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii pune în fața 
tuturor muncitorilor din Valea 
Jiului sarcini economice sporite. 
Vom trebui să dăm minerilor lo
cuințe mai multe, mai bune, ra
țional construite și mereu mai 
ieftine. Posibilități pentru aceas
ta sînt multiple. Folosindu-le 
mai larg vom putea îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ne stau în 
față.

ing. MOLDOVAN IDSIF 
directorul Direcției de investiții 

a C.C.V.J.

Blocul cu magazine (stingă
I sus), cuprinzînd 5 localuri comer

ciale din cartierul Dimitrov — Pe
troșani.

O stradă din noul cartier cu i 
blocuri de la Lonea (stingă jos). | 

Noul cămin muncitoresc „7 No- : 
iembrie“ din Aninoasa (dreapta 
sus).

Vedere a Orașului nou clădit I 
pentru minerii din Uricani (dreap- i 
ta jos).
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Recepție ia ambasada sovietica din Varșovia 

în cinstea delegației de partid 
și guvernamentală a U. R. S. S. 

condusă de N. S. Hrușciov

Amînarea vizitei 
iui N. S. Hrușciov 

în țările scandinave

VARȘOVIA 22 (Agerpres). 
TASS anunță :

La 21 iulie P. Abrazîmov, am 
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. Ia Varșo
via a oferit o recepție la amba
sada sovietică in cinstea delega
ției de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S. condusă de tovarășul 
N. S. Hrușciov.

împreună cu N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. la recepție 
au participat membrii delega
ției de partid și guvernamentale 
sovietice. , ji I ’ i

la recep- 
Gomulka, 
P.M.U.P

Din partea poloneză 
ție au participat: W. 
prim-secretar al C.C. al 
A. Zawadski, președintele Con 
siiiuluî de Stat al R. P. Polone, 
J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone și alte persoane oficiale.

Au luat cuvîntul N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. șl 
J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. 
Polone.

O---------

P.
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Procesul de la Atena

Sentința în procesul intentat 
lui Manolis Glezos șî celorlalți 

pafrioți greci
ATENA 22 (Agerpres).
I.a 22 iulie tribunalul militar 

din Atena l-a condamnat pe Mă- 
nolis Glezos la 5 ani închisoare, 
urmați de 4 ani deportare în- 
tr-un lagăr de concentrare și la 
privarea de drepturi politice pe 
timp de 8 ani. Această sentință 
este mai aspră decît cea cerută 
de procuror.

In ciuda prăbușirii falsei acu
zări de „spionaj", Vutsas și Tri- 
kalinos au fost condamnați' la 
închisoare pe viață, Singhelaris 
a fost condamnat la 15 ani în-

chisoare, urmați de deportare 
timp de 5 ani și la privarea 
drepturi politice pe timp de 7 
ani. Karkaianis a fost condam
nat la 11 ani închisoare, urmați 
de deportare pe timp de 5 ani și 
la Drivarea de drepturi politice 
pe timp de 7 ani, Raguzaridis a 
fost condamnat la 5 ani închi
soare urmați de deportare pe 
limp de 4 ani și la privarea de 
drepturi politice pe 5 ani. Sen
tința tribunalului militar este 
definitivă.

pe 
de

ATENA 22 (Agerpres).
I.a 22 iulie, la tribunalul mili

tar din Atena s-a dat cuvîntul 
acuzaților.

Intrucît acuzația ce mi se a- 
duce nu se bazează pe nici un 
fel de dovezi, a declarat Mano- 
lis Glezos, o consider drept o 
calomnie pe care nu o pot lăsa 
fără răspuns. Viața mea, atitu
dinea mea față de patrie, sînt 
un răspuns suficient. Nu am ne
voie să mă apăr în această pri
vință. Vreau să cred că pentru 
domnii judecători voința poporu- 

mai importantă decît 
legea mai presus de 
am comis acțiunile de 
acuzat. Nu m-am în-

lui va fi 
orice, iar 
orice. Nu 
care sînt 
tîlnit niciodată cu Colianis. Sînt 
acuzat numai în scopuri

S-a dat apoi cuvîntul 
sas. „Resping acuzația 
naj, care nu are și nu 
avea nici o legătură cu 
calitatea mea de 
Partidului Comunist din Grecia, 
a spus el, resping această acu
zație ca nefondată. Resping pro-

— = -tr = —

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite : Guvernul sovietic a 
adoptat o hotarîre cu privire la 
necesitatea amînării proiectatei 
vizite a președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, în Danemarca, Suedia 
și Norvegia pentru un moment 
mai favorabil. Această hotărîre 
a fost comunicată în note adre
sate de guvernul sovietic amba
sadelor Danemarcei, Suediei și1' 
Norvegiei la Moscova. In note 
sînt expuse fapte reflectînd in
tensificarea activității ostile a 
unor organizații și organe de 
Dresă din Danemarca, Suedia și1 
Norvegia față de U.R.S.S. în le
gătură cu proiectata vizită a luî 
N. S. Hrușciov. Aceste fapte do
vedesc că în Danemarca, Suedia 
și Norvegia se creează în mod, 
artificial o situație nefavorabilă 
unei asemenea vizite oficiale. 
Guvernul sovietic a ajuns la con
cluzia că în condițiile create în 
aceste țări este puțin probabil 
ca vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. să fie 
oportună și consideră că aceas
tă vizită poale fi amînată fără a 
se aduce prejudicii relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și ță
rile scandinave, ba poate chiar 
spre avantajul acestor relații.

Guvernul sovietic speră că în. 
viitor, poate peste un an, în ță
rile scandinave se vor ivi con
diții mai bune pentru o astfel de 
vizită și atunci s-ar pufea reveni 
asupra acestei probleme.

Guvernul sovietic a remis de 
asemenea o notă ambasadei Fin
landei la Moscova. Tn notă se 
arată că în legătură cu situația 
care a condiționat amînarea vi
zitei lui N. S. Hrușciov în ță
rile scandinave, guvernul sovie
tic nu va 
zent nici 
Finlandei.

putea da curs în pre- 
invitatiei guvernului

Í.

în dorința de a veni în ajutorul populației din mediul rural a 
hotărit înființarea de noi unități poștale care vor îndeplini 
toate serviciile de poștă, presă, telegraf, telefon, radio si ra- 
dioficar*.

Agențiile autorizate vor fi conduse de un agent ajutat de 
membrii săi de

Solicitanții 
de angajament

Retribuirea ,__  ... ...... r. . . .
afară de aceste procente, agenții vor mai beneficia de cele
lalte drepturi pe care le au salariații de stat ca : tichet pen
tru pline și produse alimentare, concediu legal ’ -*=■—-
asistență medicală.

Oficiul P.T.T.R. raional Petroșani, angajează

familie
pentru funcțiile de agent, încheie un contract 
pe 6 luni.
agenților se va face pe bază de procente. In.

de odihnă,

( Oficiul P.T.T.R. raional Petroșani, angajează șefi de a- 
c genții autorizate în comunele Paroșeni, Cimpa, din raionul Pe- 
ș troșani și comuna Demsuși din raionul Hațeg precum și în 
( celelalte localități rentabile din raioanele Petroșani și Hațeg, 
y Interesații se pot adresa oficiului P.T.T.R. raion Petro-
7 șani precum și la celelalte oficii din cuprinsul raionului pen- 
\ tru a primi lămuriri suplimentare.

-

£•

j

O. C. L Produse 
Industriale Petroșani
angajează de urgența uce
nici și ucenice pentru a se 
califica in specialitatea de 
vinziitori produse indus

triale.

politice, 
lui Vut- 
de spio- 
a putut 
mine în 

membru al

justifice cererea

„Pro- 
nimic 
sa cu

Orchestra 
„Electrecord“ 

a obținut un mare 
succes la Riga

RIGA 22 (Agerpres) TASS 
anunță :

Presa letonă elogiază or
chestra romlnească de estradă 
„Electrecord" care și-a încheiat 
turneul la Riga.

Programul orchestrei, scrie 
ziarul „Sovetskaia Latvia", in
cintă printr-o înțelegere precisă 
a genului. întregul concert este 
alcătuit pe bază de contraste 
de ritmuri și sentimente. Or
chestra interpretează cu avînt 
și cu temperament programul 
care denotă un înalt nivel.

Compozitorul Viktor Sams 
scrie în ziarul „Rigas Bales": 
Concertul a produs o vie impre
sie. Legătura permanentă din
tre spectator- și' orchestră, ma
rele succes de public au confir
mat că debutul ansamblului ,.E- 
lectrecord' la Riga a fost reușit.

Cuvîntul acuzaților
paganda învrăjbirii și anticomu
nismului“.

In acest moment, președintele 
tribunalului i-a ordonat cu bru
talitate lui Vutsas să tacă. Vut
sas a spus: „Declarația mea 
se referă la fondul problemei“. 
Președintele: „Te afli aici pen
tru a da instrucțiuni politice?“. 
Vutsas a cerut să i se permită 
totuși să spună tot ce are de 
spus. Președintele înfuriat a 
strigat: „Stați jos sau veți fi' 
evacuat din sală“, și adresîndu- 
se polițiștilor „Scoateți-1 ime
diat din sală“.

Vutsas a fost nevoit să-și în
trerupă declarația.

Trikalinos a declarat : 
curorul regal nu a spus 
care să
privire la condamnarea mea lai 
moarte. Am luptat și lupt pen
tru pace atît în afara graniței 
cît și în Grecia. îmi ex
prim speranța că acesta va fi 
ultimul proces bazat pe legea 
375 care este în mod incontesta
bil anticonstituțională“.

Răspunzînd la o replică a pre
ședintelui tribunalului Trikalinos 
a subliniat: „Resping acuzația 
și vreau să vă spun, domnilor 
judecători, că voi lupta și«»-pe 
viitor pentru patrie și popor“. 

Singhelaris a declarat că pro
testează împotriva posibilității 
de a fi condamnat ca spion pen
tru convingerile sale politice. A- 
ceasta, a spus el, ar fi o rușine 
pentru Grecia.

Karkaianis a respins acuzația 
de spionaj ce i ș-a adus.

— = ★ = —
Greva metalurgiștilor 

argentinieni
BUENOS AIRES (Agerpres). 

TASS transmite: La 20 iulie 
Sindicatul metalurgiștilor din 
Argentina, care reunește 180.000 
persoane, a declarat o grevă ge
nerală în semn de protest îm
potriva refuzului patronilor de a 
majora salariile și de a satisfa
ce o serie die alte revendicări. 
Această grevă este una din cele 
mai mari acțiuni ale oamenilor 
muncii din Argentina în apăra
rea drepturilor lor, împotriva 
creșterii serioase a scumpetei șî 
a mizeriei.

— = ★ = —
Metodele inumane practicate 

în închisorile franchiste
MADRID 22 (Agerpres).
Ziarul „l’Humanite“ relatează 

că 355 de deținuți antifasciști 
aflati în închisoarea Burgos 
(Spania) au trimis o scrisoare 

în care denunță metodele inu
mane folosite în închisorile fran
chiste atrăgînd atenția opiniei 
publice asupra lor. In scrisoare 
se arată că la 18 iunie o dele
gație a deținuților a prezentat 
direcției închisorii o cerere sem
nată de 355 d'e deținuți, destina
tă direcției generale a închiso
rilor, în care revendicau amelio
rarea hranei și acordarea regi 
mului de deținuți politici. Dele
gația care s-a prezentat la di
recția închisorii a avut de su
ferit. Toți semnatarii cereriij ati 
fost trecuți Ia regim celular, vi
zitele familiilor și primirea co- 
letelor au fost suspendate.

i
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Politica lui Adenauer provoacă 
tot mai multe

BONN 22 (Agerpres).
Buletinul de presă al P.S.D.G. 

— „Sozial Demokratischer Presse
dienst“, relatînd despre creșterea 
nemulțumirii fată 
Adenauer, scrie că 
te momentul cînd 
torii din partidul 
deschis demisia lui Adenauer.

încă de pe acum, subliniază bu
letinul, un număr tot mai mare

de politica iui 
nu este depar- 
chiar colabora- 
său vor cere

nemulțumiri
de membri ai organizațiilor uniu
nii creștin-democrate consideră 
că rămînerea lui Adenauer 
funcția de cancelar este un 
lipsit de răspundere. In 
partidului „există o serioasă ten
dință spre reforme, care nu tre
buie să se oprească în fața per
sonalității președintelui partidului 
care pînă azi a menținut în mîi- 
nile sale puterea“.

în 
act 

sînul

REDAGTIA ȘI ADMINISTRAȚIA- Petroșani^ Str< Gbk GheocghiH-Dej nr. 56. :TeL; interurban 322.

Condiții de admitere :
— să fie absolvenți a 7 

clase elementare ;
— să aibă virsta între 

14-16 ani (cu condiția ca 
la data de 1. IX. 1959 
să nu depășească 16 ani) ;

— să fie din raionul
Petroșani.

Pentru lămuriri suplimen
tare, selicitanții se vor a- 
dresa direcțiunii O. C. L. 
Produse Industriale Petro
șani, serviciul planificării.

Cooperativa Jiul 
Petroșani 

Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că începînd cu 
data de 23 iunie 1959 execu
tă confecții de tot felul din 
material propriu și anume: 
stofe de diferite culori cam- 
garn și semicamgarn, balon- 
zeide, catifea etc.

Execuțiile se vor face de 
către secțiile noastre de croi
torie din Petroșani și Lonea 
după ultimele creații și mo 
dele ale anului 1959.

ANUNȚ
■r O.C.L. Alimentara aduce 

q la cunoștință consumatorilor 
că începînd cu data de 20 

! iulie a. c. magazinul alimen
tar nr. 10 din Petroșani str. j 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 45, 

li funcționează zilnic de Ia o- 
* rele 6—22, în două schiin- 
j buri cu o întrerupere de o 
g jumătate de oră, de la orelel 

13,45 pînă la 14,15 Dumini-g 
ca închis.

Institutul de artă teatrală
Iși cinematografică „I. L. Caragiale“!

B-duI Schitu Măgureanu nr. 1 București, telefon nr. 14.71.93' 
anunță pe toți absolvenții școlilor medii care vor să urmeze 
facultatea de actorie că se pot adresa pentru informații la 
Teatrul de stat din Petroșani, secretariatul literar, zilnic între 
orele 12—14, precum și Ia secțiile de învățămînt și cultură 
ale sfaturilor populare raional și regional.

muncitori și țărani muncitori se 
institut, în zilele de 12, 
vederea cursurilor de

Pentru absolvenții fii de 
organizează in București la 
august 1959, consultații în 
pentru examenul de admitere

Examenul de admitere in institut va avea loc la 
brie 1959, pentru bursierii sfaturilor populare și Ia 
brie pentru ceilalți candidați.

1 septem
5 septem-

13 și 14 
pregătire

GOSPODINE !

i

i
Tiparul: „6 August" — Poligrafie

orare
fabrica de con

Aprovizionați-vă din 

timp cu borcane pentru 

conserve și murături.

din București orga 
nigeagă în filele d
1 și s august 1959 
în Petroșani și 3 
august în Lupeni

PARADA
MODEI 1960

Magazinele specializa
te de menaj ale O.C.L. 
Produse Industriale Pe
troșani din tot raionul 
sînt bine aprovizionate 
cu borcane de toate di
mensiunile pentru com
pot, dulceață și mură 

turi.


