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Primii în întrecere
A doua decadă de muncă din 

luna iulie a. c., a adus mineri
lor din sectorul III al minei 
Vulcan rezultate bine meritate. 
Bucurîndu-se de sprijin din 
partea tehnicienilor și ingineri
lor, brigăzile au obținut frumoa
se realizări în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

Printre brigăzile harnice re
marcăm brigada comunistului 
Szakacs Mihai care, deși lucrea
ză în conditiunî grele, este a 
doua brigadă care și-a îndepli
nit și depășit angajamentul luaf 
în cinstea Zilei minerului și zi
lei de 23 August, dînd peste plan 
384 tone de cărbune, la fel ca 
și brigada minerului Vîjdea A- 
dalbert.

Prin cele 641 tone cărbune 
extrase peste plan, sectorul III 
se situează în p-rtmele rîndurî 
în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între colectivele sec
toarelor de la mina Vukan.

D. HOMORODEANU 
corespondent

Brigada condusă de minerul Săbău Vasile, din sectorul VIU 
investiții, a pus vîrtos umărul Ia dezvoltarea minei Vulcan. Nu
meroase puțuri noi, camere de m așini, stații de pompe din sub
teran, zeci de galerii, suitori, etc. ce brăzdează acum adîncurile 
minei poartă pecetea hărniciei acestei experimentate brigăzi de 
pregătiri. Ziua minerului și ziua de 23 August, membrii brigăzii 
le intîmpină cu frumoase succese în muncă.

IN CLIȘEU: Un schimb al brigăzii tov. Săbău Vasile (al 
treilea de la stingă la dreapta) ieșind din șut.
....... .....—------------------------------------------------------------
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La ntaa Pclrlla ta aceste zile
Zi de producție mărită cere toate sectoarele productive 

ale minei Petrila

Pornind de la o mica 
noutate tehnica

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie privind 
ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc au însuflețit tot 
mai mult munca minerilor și 
tehnicienilor de la exploatarea 
minieră Petrila. In numai 6 zile 
de la apariția hotărîrii partidu
lui ei au livrat economiei noas
tre naționale aproape 600 tone 
de cărbune energetic peste plan.

Pentru dezvoltarea succeselor 
obținute în sporirea producției 
de cărbune, colectivul minei a 
organizat la 23 iulie o zi de 
producție mărită. Cu acest pri
lej din abatajele exploatării au 
fost extrase 300 tone de cărbu
ne în plus față de plan. Cele 
mai mari realizări le-au înre
gistrat mânerii sectorului III. 
Ei au extras peste planul zil
nic aproape 150 tone de cărbu
ne, reușind astfel să

La 22 itriie — 
cea mai frumoasă 

producție
Brigăzi fruntașe

. lichideze 
cu rămînerea în urmă de la 

Ziua
în
de 
cu 

co- 
ca-
Și.

ceputul lunii curente. ___
producție mărită s-a soldat 
rezultate frumoase și pentru 
lectivele sectoarelor II și I 
re au trimis la suprafață 61 
respectiv, 40 tone de cărbune 
peste prevederile planului.

In urma realizărilor obținute 
minerii și tehnicienii de la mina 
Petrila ocupă un loc fruntaș în 
întrecerea ce se desfășoară în 
cinstea Zilei minerului și a zi
lei de 23 August între colecti
vele exploatărilor miniere 
bazinul Văii Jiului.

Pe panoul de onoare al ex
ploatării miniere Petrila sînt 
trecute, numele a tot mai multor 
brigăzi dte mineri. Brigada condu
să de Baciu Marcu Grigore, de 
exemplu; se remarcă prin ran 
damentele ridicate pe care le 
obține. Astfel, ca urmare a apli
cării inițiativei minerilor de la 
Aninoasa această brigadă a 
realizat un randament de 6,9 
tone cărbune pe post. De remar
cat că de la începutul lunii iu
lie și pînă în prezent membrii 
brigăzii lui Baciu Marcu Gri 
gore au extras aproximativ 500 
tone de cărbune peste plan.

Brigada minerului Kalath A 
daîbert a fost înființată nu d? 
mult timp. Aceasta nu i-a îm
piedicat pe membrii brigăzii să 
obțină succese din ce în ce mai 
frumoase. Numai în ultimele 5 
zile ei au scos din abatajul în 
care luerează 113 tone de căr
bune peste prevederile planului

C. MATEESCU

: însuflețit de recenta hotărîre 
a partidului, colectivul de mi
neri, tehnicieni și ingineri de la 
exploatarea Aninoasa se stră
duiește să obțină noi realizări 
în întrecerea ce se desfășoară 
în întîmpinarea sărbătorilor din 
august. Pentru a înscrie reali
zări cît mai însemnate colectivul 
de aici a organizat la 22 iulie 
o zi de producție mărită.

Pregătindu-se din timp locu
rile de muncă colectivul minei a 
reușit ca în cele trei schimburi 
din ziua de 22 iulie să extra
gă 522 tone de cărbune în a- 
fara planului zilnic. Numai mi
nerii sectorului Piscu au depă
șit planul zilnic cu 134 tone de 
cărbune, iar fruntașii Aninoasef 
— minerii sectorului II care în 
perioada 1—23 iulie și-au între
cut sarcinile cu 21,8 la sută, au 
trimis la suprafață în ziua de 
22 iulie mai mult de 100 tone 
de cărbune în afara celor pla
nificate.

LICIU LUCIA

din

Í.

Intr-una din zilele trecute, un 
tehnician de la C.C.V.J. ajutat 
de un muncitor transportau 
sasul abatajului frontal din pa
noul III de pe stratul 15 la mi
na Luperti, un obiect de o fo mă 
interesantă prevăzut cu un mi- 
crometru. Tinerii frontaliști din 
schimbul de tăiere al brigăzii 
lui Schianu Ioan, deși că s-au 
obișnuit cu noutățile tehnice 
care au pătruns în abatai în ul
timul timp, totuși 
lucru curioși

— Ce naiba o 
ți aracoventa 
asta ? — se inte
resau unii de la 
cei doi în timp 
ce fereau din 

cale ciocanele de 
tunurile, lop'cțile, 
cîndu-se loc să se strecoare 
tre armăturile metalice 
gării de cărbune.

— Loc, mă frațilorl 
ne bagă ceva „tehnică" 
tal. își dădeau alții cu

Alaiul cu care era 
nată mica noutate, tehnică, s-a 
întins pe toată lungimea fron
talului de peste 40 de metri, 
pînă cind obiectul ce stirpea 
curiozitatea poposi la partea din 
sus a abatajului. Ciocanele de 
abataj își reîncepură răpăitul sa
cadat transformînd într-un șuvoi 
nesfîrșit de bulgări negri ca 
smoala peretele lung de cărbu
ne. Ajunși la ultima armătură 
metalică, tehnicianul și ajutorul 
său lăsară jos povara, șțergîn- 
du-și obrajii uzi de șiroaiele de 
sudoare, înegrindu-se și mai rău 
cu praful fir. de cărbune ce le 
mlngîia fața purtat de curentul 
de aer. Se pregăteau să fixeze 
aparatul pe vatra abatajului 
sub grinda metalică în consolă, 
lingă stîlpul pe care se spriji
nea cu un capăt. In acel mo
ment ’îngă el răsună voceă tî- 
nărului brigadier Schianu Ioan.

în

se opreau din

— Cu ce ocazie pe la noi, 
Klein bad ?

— Iacă să punem dozele as- , 
tea de măsurat presiunea.

Așa se cheamă aparatul ăsta .' 
șod? — făcu șeful brigăzii ară- 
tînd spre aparat. ,

— Da...
— La ce folosește ? J
— Cu ajutorul lui se deter- ) 

mină presiunea rocilor care ac- ) 
țtonează asupra u. 
Mai precis, 
înregistrează

abataj și fur
securile,

Și

fă- 
prin- 
bul-

iară 
fron-

Și-au reînnoit 
angajamentele

Colectivul de mineri șî tehni
cieni al sectorului III — unul 
din sectoarele de bază ale mi
nei Petrila — a primit cu multă 
bucurie și satisfacție hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie 1959.

Pentru consolidarea măsurilor 
luate de partid și guvern mine
rii și tehnicienii sectorului au 
hotărît să-și reînnoiască anga
jamentele luate în cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 Au
gust. Printre altele, ei s-au an
gajat să extragă peste plan pînă 
la 23 August 1000 tone de căr
bune energetic: să realizeze c» 
productivitate pe cap de om cu 
10 la sută mai mare fată de cea 
planificată și să reducă prețul 
de cost al cărbunelui cu 2 lei 
pe temă. De asemenea ei au mai 
hotărît ca nici o brigadă de mi
neri din cadrul sectorului să nu 
râmînă sub plan.

Cu aceste obiective, colectivul 
sectorului III a chemat la între*

că 
in 
părerea, 
întîmpi-

TITLUL DE
La 

trecerea 
ce în ce mai intens. Tripon Ioan 
a luat drapelul de la Mihăilescu 
Florea și acesta cu brigada sa. 
în consfătuirea de producție a- 
vută pe secție, a declarat că nu 
se lasă învins de „păcătoasele 
acelea de minute" care i-au luat 
lui și brigăzii sale titlul de frun
taș pe secția electrică. Și astfel 
lupta cu minutele reîncepu...

Obiectivul întrecerii între e- 
chipele conduse de Tripon Ioan, 
Dinu Dumitru și Mihăilescii 
Florea reducerea staționării in
stalațiilor electrice din prepara- 
ție și asigurarea unor reparații 
de bună calitate deveni o lege 
pentru tovarășii lui Mihăilescu 
ca dealtfel și pentru celelalte 
două brigăzi.

Mihăilescu e tînăr ca și orta-

preparația Lupeni în* 
desfășoară dinse

f S3?*'

La mina Vulcan au fost montate un număr mare de compresoare romînești tip „Reșița'* de 45 
și 90 m. c. care să asigure minerilor din adîncuri o cantitate suficientă de aer comprimat.

Comunistul Sicora Nicolae este un bun cunoscător al compre soarelor. 30 de ani incheiați a lu
crat numai la asemenea instalații. El cunoaște funcționarea normală a compresorului și după auz. 
Cind i se pare ceva „suspect“ as cultă atent și găsește repede „b uba“.

IN CLIȘEU: Compresorul de 90 m. c. de Ia stația Procop este verificat cu atenție de Si
cora baci.

: armăturilor. )
acul manometrului ) 
zecile de tone cu 1 

care dealul apa- ? 
să pe armături, c 
Aici ne așteptăm l 
la o tensiune l 
în armătură de a- s 
proximativ 30 — \ 

caz că va crește i 
trebuie armături )

32 tone. In 
presiunea și 
mai rezistente, U.R.U.M.P.-ul va J 
ști cum să le construiască. t

— Ahaa . Mare minune și i 
tehnica asta. Mereu scornește < 
ceva nou care-i ajută pe mineri / 
să dea cărbune mult și cu tot < 
mai mare ușurință. Să luăm de < 
pildă abatajul nost’: armare
metalică cu grinzi în consolă,
havare. transport compet meca
nizat. Mai înainte fusei în f 
talul din panoul II la ortacii Iul

( I 1 
neca- i 
fron- J 

__ __ ,,____ .. _____::j 
Furo Alexandru. Și, la ei acelea- î 
și condiții faine de lucru. In < 
schimbul I de azi (20 itdie < 
N.R.) s a ridicat pe fîșie pri- { 
mul rînd de armătură de fier cu ( 
grinzi in consolă. Am auzit că ( 
în curînd se va introduce ar- (’ 
marea metalică și la panoul I. C 
De havat se havează în întreg I, 
stratul 
cărbune 
corsarii

Șeful brigăzii poate ar fi con
tinuat încă mult timp să elogie
ze cu vădită satisfacție în glas 
ajutorul prețios ce-l primesc mi
nerii în muncă prin introducerea

15. Asa că să tot dai 
cocsificcbil cit or cere 
de la Hunedoara...

(Continuare tn pag. 3-a)

FRUNTAȘ
cii săi. Toți sînt meseriași pri- 
cepuți.

— Atunci cum de nu am reu
șit să ne păstrăm titlul de frun
taș în întrecere ’ — se întreba 

responsabilul brigăzii
Se știe că lucrul în tură nu 

este chiar .asa ușor, mai ales cel 
de noapte Nu odată î s-a întîm- 
plat să-l încerce somnul si dacă 
nu s-ar fi dovedit destul de tare 
cu siguranță că l-ar fi doborît. 
Ori instalatiik electrice din pre- 
oarație «î noaptea se cer între
ținute Fkctricienii de tură tre
buie deci șă lucreze noaptea cu 
aceeaci atenție ca și ziua.

— Vasăzicâ aici e buba — noi 
noaptea ne-am cam neglijat 
munca, iar brigada lui' Tripon a 
reușit să n°-o ia înainte

Stăm ate Constantin, Ghioancă 
Gheorghe, Rusan Toan sî Bălan 
Ton îî ascultară pe șeful lor. Fie
care se hotărî, să facă în -așa 
fel ca să nu se nrodiucă defec
țiuni ia Instalațiile de care răs
punde. in stilurile d° nnan’fe 

dAnti<; un efort rnaî mare, mun
cind CU afenfie ••--rît” ir. M 
cursul 
doar 
asf? 
cînd 
avut 
d» 3

cu
luni5 iunie au avut 

’5 mmute staționare sî 
dtn motive obiective, pe 
ceiolalfe două brigăzi au 

pe luna ranorfetS M-t» 
ore staționare 1« instalații. 

Astfel brigada iui Mihăilescu a 
recîstioaf dranoluî di°tirruf două 
Tuni d° Krinada lui Tripón...

—n—
Redueerea preturilor 

de vînzare cu amănuntul 
la vinuri, țuică 

și rachiuri naturale
Consiliul de Miniștri al Repu

blicii Populare Romíné a hotărî! 
reducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la vinuri, țuică și 
rachiuri naturale, cu începere de 
la 26 iulie 1959.

Reducerea prețurilor la vinuri 
reprezintă în medie circa 23 la 
sută, iar ia țuică și rachiuri na
turale în medie 24 la sută și se 
aplică iî toate sortimentele de 
vinuri, țuică și rachiuri naturale 
ce _se vînd atît prin ma
gazinele alimentare, cît și prin 
localurile de alimentație publică.

Unitățile comerciale de stat și 
cooperatlvlste vor afișa lista cu 
noile prețuri cu amănuntul Ia vi
nuri, țuică și rachiuri naturale.



2 STEAQWLRQȘU

Intîmpinarea fruntașilor în producție"Raveca lui Nî- 
codim n-avea în
cotro : ca să nu 
moară de foa
me trebuia să se 
gheboșească de 
dimineața pînă 
seara în căuta
rea de cărbuni alături de cei doi 
copii mai mari, pe halda de ste
ril din afara orașului.
de strîngeau pînă se întuneca, 

vreo doi saci de cărbune atît ctt 
să-și poată cîștiga vreun kg. de 
carne sau de două-trei pite mici. 
Si asta dac-ar fi avut norocul 
să i_ se cumpere cărbunele, fi
indcă la fel' ca ea erau mulți 
de-acum în Lupeni și nu odată 
aceștia i-o luau înainte. Ar fi 
vrut ea biata să afle de lucru pe 
la curțile celor avuti, la spălat 
rufe, la curătit cotețele sau chiar 
la crăpat lemne... Dar toți îi în
chideau ușa în nas cînd o ve
deau. Nimeni nu vroia să-și facă 
de lucru cu nevasta unuia ce a 
fost în conducerea grevei și pe 
deasupra era și închis sub învi
nuirea că-i comunist.

De vreo cîteva zile conduce
rea minei dăduse ordin să nu 
mai fie lăsat nimeni la haldă, 
punîndu-se paznici cu arme șl 
dezlegare de a trage în cei care 
ar îndrăzni să mai aleagă căr
buni de aici.

Raveca nu mai știa cum s-o 
scoată la capăt. De cîteva zile nu 
trăia decît cu buruieni. Iși trime
tea copiii prin tăieturile munților 
pe locuri sălbatice și neumblate 
— după zmeură sau afine, după 
agrișe sau coacăze sălbatice. 
Dar și la culegerea acestor fruc
te de pădure pîndeau primejdii, 
ba amenințarea de a cădea în 
vreo prăpastie, ba cea de a te 
vedea mușcat de vipere, ba tea
ma de a nu fi văzut
care în cel mai bun caz îți luau 
doar vasele...

Intr-una din seri,
meia își aștepta copiii să se în
toarcă de la pădure, băgă de 
seamă că cineva tot dă tîrcoale 
casei Era un tînăr slăbuț, cu o 
șapcă trasă peste frunte, îmbră
cat în niște haine subțiri, văi 
gate, de țaig. In mină avea un 
pachet învelit în hîrtie cenușie 
O vreme stătuse în fata casei 
vecinului pe banca ce acesta o 
avea la poartă. După ce se întu
necă și se răriră trecătorii nu 
mai ce-1 zări că sare, cu pache
tul subțioară, aproape pînă în 
mijlocul străzii 
dreaptă, fuga,

P O V E S TIRE

„mătușei Pușa" a 
fost îhtr-o di
mineață ploioasă.

Ieșise din ca
să să vîndă la 
piață niște vechi
turi. Cînd

Abia

de pădurari,

pe cînd )v-

și de 
drept

aici se în 
spre casa

de două ori în fereas-ei. Bătu ____
tră și fără a mai aștepta răs
puns inlră în curte, căutînd-o pe 
stăpîna casei din ochi.

— Dumneata ești Raveca lui 
Nicodim Toma ? făcu noul venit 
iscoditor, cu o voce nefiresc da 
groasă.

— Da... eu I îngînă pierită fe 
meia, muncindu-se să-și amin 
tească de unde-1 cunoaște pe tî
năr. O presimțire îi săgetă ini
ma. cînd îl văzu că-i întinde pa 
chefui ce-1 adusese.

— I s-o întîmplat ceva Iui Ni 
codim ?

— Nu, nu, o liniști tînărut, 
îinDingînd-o ușor de umeri îfl 
casă.

— IJite. aici ai ceva de-ale 
gurii și niște haine pentru co
pii... Sînt... de la mătușa Pușal 
Ține-i bine minte numele. Or 
cine te-ar întreba de unde ai 
pachetul așa să-i. răspunzi: ds 
la mătușa Pușa I

— Dar...

nu cunoști 
acest nume,.

să 
treacă podul peste Jiu, în drep- 

auzi

— Sst! Știu că 
nici o mătușă cu 
dar ai să afli cu timpul cine 
e... Nu te rușina, ia pachetul șl 
gata. Chiar Nicodim al duml 
tale te roagă...

— Cum ? I Nu mai e la în
chisoare ? I

— Ba da. e tot acolo... E bi
ne... Poate o să și scape curînd... 
Zilele acestea se ține procesul, 
îl apără un avocat bun... Almă- 
șan dac-ai auzit...

— Ai stat de vorbă cu el ? 
Cum arată ?

Nu știu, n-am vorbit cu

Eu am 
a-ți a- 
astea...

, sara

Nu știu mai mult... I 
avut doar misiunea de i 
nuce pachetul și veștile 
Mai mult nu știu... No, 
bună I Ține minte, pachetul îl 
ai de la mătușa Pușa 1 Pe mine 
nu m-ai văzut niciodată 1 Sara 
bună I

$i, ca o umbră, tînărul pieri 
în noaptea ce se îndesa afară, 
cu cîteva minute doar înainte dle 
a se întoarce și 
munte...

In seara aceea 
căi au răsunat 
dată rîsete după 
săptămîni, iar lampa a ars pînă 
tîrziu.

De-acum „mătușa Pușa“ le 
trimitea mereu vești. însoțite de 
pachete sau chiar de bani, fie 
prin cîte un om fie chiar prin 
poștă. Femeia însă nu reușise să 
afle cine-i această enigmatică 
„mătușă“, cu atît mai mult că 
pe tînărul din seara aceea nu-1 
mai văzuse decît o singură dată 
și atunci nu schimbaseră nici 0 
vorbă. II îhtîlnise pe stradă, cu 
mai multe pachete într-un coș. 
Cînd dăduse ochii cu ea, luase 
unul diin pachete și-l îndesase pe 
tăcute în mînă, spre mirarea ei, 
făcîndu-se apoi nevăzut după un 
colt- Ea se întoarse atunci re
pede acasă, pusese pachetul pe 
masă, în bucătărie și se întoar
se iar în oraș.

Cînd veni din nou acasă află 
pachetul desfăcut și răvășit. La 
început crezu că umblase la el 
vreunul dintre copii, dar răma
se descumpănită cînd află că nici 
unul dintre el nu se atinsese de 
pachet. Dar atunci cine putea 
fi ? Hoți nici într-un caz, fiindcă 
ei l-ar fi luat cu totul...

Intîmplarea aceasta o pusese 
pe gînduri, fiind una din scîn- 
teile care o făcuseră să bănuias
că cine e „mătușa Pușa". De a- 
tîtea ori cînd avea discuții cu 
Nicodim pe teme de politică, el 
îi spunea : „Nu-ți fie teamă, ori 
ce s-ar întîmpla, tovarășii n-o s3 
te lase singură... Caută să înțe
legi și să rămîi mereu curajoa
să 1“. Parcă acum începuse să 
înțeleagă mai bine cuvintele 
bărbatului, așa cum pornise să 
pătrundă și rostul, și primej 
luptelor duse de Nicodim, din 
seara cînd pentru prima dată ii 
fusese răsturnată casa cu susul 
în jos, de jandarmi și oamenii 
siguranței...

A treia oară și pentru ultima 
dată cînd avea să-l mai vadă pe 
tînărul ce-o vestise de existența

copiii de pe
în casa Rave- 
pentru prima 
atîtea și atîtea

tul primăriei femeia se 
strigată pe un ton vesel:

— Lele Ravecă ! .Mătușa Pu
șa“ îți trimite salutări. La fel și 
lui baci Zsiga...

Aruncîndu-și ochii spre locul 
de unde venea glasul, tresări, 
gata să scoată un țipăt. Tînărul 
slăbuț, cu aceeași șapcă nea
gră, trasă peste frunte, cu ace
leași haine subțiri de țaig, zîm- 
bea spre ea. dintre doi jandarmi, 
care-1 înghionteau îndrumîndu-1 
spre curtea din dos a primăriei. 
In frîntura de timp cît îi stă
tuse sub ochi, mal văzu că cel 
arestat avea mîinlle strînse la 
spate cu un lanț ce i se auzea 
zornăind și la picioare.

„Așa mi l-au dus și pe al 
meu acum două luni. împreună 
cu alți 40 de mineri — gîndi ea.

Apoi rămase cu ochii duși 
spre cei trei care dispărură în
tre timp în curtea primăriei, în 
vreme ce o poartă se închidea în 
urma lor.

Femeii îi rămăsese întipărite 
în minte cele 
Doar ultimele 
puse. Despre 
vorba ? Sînt 
cest nume în

Toată ziua 
afle dezlegarea problemei ce o 
chinuia. Pînă la urmă ajunse la 
concluzia că acest Zsiga nu pu
tea fi altul decît un tînăr secui 
de Duțin timp venit în Valea 
Jiului, unul dintre prietenii buni 
ai bărbatului ei. Odată cu înse
rarea se îmbrăcă și porni spre 
casa secuiului, grijind să nu 
fie zărită de cineva unde mer
ge. Nu se înșelase. Chiar de a- 
cest Zsiga era vorba. El, la fel 
ca tînărul necunoscut, era unul 
dintre soldații modești și devo
tați ai partidului, care activau 
pe atunci în rîndurile Ajutoru
lui Roșu, organizație a munci
torilor din Romînia pentru spri
jinirea celor aflați în grevă, a 
familiilor șomerilor, a celor din 
închisori... Ajutorul Roșu era 
aceea enigmatică „mătușă Pu
șa“, care îi întinsese și Ravecăi 
acea mînă caldă de ajutor, fără 

care cine știe ce s-ar fi ales 
ea...

(Din volumul
„Flăcări nestinse“, inspirat 
din greva și masacrul mine
rilor din 6 August 1929 — 

Lupeni)
IRIM1E STRĂUȚ

strigate de tînăr... 
vorbe nu le price- 
ce Zsiga-baci era 
doar atîtia cu a- 
Lupeni! !
s-a frămîntat să

HAWMEDALION

„intimpinarea 
fruntașilor 
producție" 
linogravură de 
Viorel Vasile.

de 
de

sub tipar

Marele dramaturg G. B. Shaw 
s-a născut la data de 26 
1856 la Dublin, în Irlanda.

Aprig luptător împotriva 
rocurilor burgheziei și nedreptății 
sociale, scriitor pentru care pie
sele de teatru, prefețele, cronicile 
din reviste devin tribune, G. B. 
Shaw a trăit mereu în actualitate.

Opera lui strîns împletită cu a- 
proape un secol de istorie, evocă 
pe rînd atmosfera deceniului 1880 
— 1890, epoca dintre cele două 
războaie mondiale și era atomică

Dramaturgiei impregnate de un 
optimism de paradă, de un ro
mantism dulceag din epoca do
mniei reginei Victoria, Shaw îi 
opune teatrul cu o problematică 
socială. Lovind în fățărnicia so
cietății burgheze piesele lui își 
croiesc ca greu drumul spre glo
rie. Primele piese reunite într-un 
volum sub titlul comun de „Piese 
neplăcute" cu excepția piesei 
„Casele văduvului" nu sînt pre 
zentate. „Profesiunea doamnei 
Warren" este la început interzisă 
de cenzură. Dramaturgul nu se 
descurajează. El continuă să bi- 
ciuiască în opera sa prejudecățile, 
slăbiciunile lumii burgheze („Can
dida". „Medicul în dilemă". „Ca
sa inimilor sfărtmate" etc.) In

iulie

mo-

anii de după primul război mon
dial, Shaw iși continuă opera de
mascatoare („Prea adevărat ca să 
fie buni", Pe stînci", „Geneva", 
„Căruța cu mere" și altele).

In 1931. In vîrsta de 75 de aht, 
Shaw vizitează Uniunea Sovie
tică și rămîne profund impresio
nat de realizările primului stat 
socialist.

Din opera marelui dramaturg, 
în care el demască fără cruțare 
racilele, sistemului capitalist din 
Anglia, se desprinde încrederea 
nețărmuită în viitorul omenirii

G B. Shaw moare în 1950, la 
vîrsta de 94 de ani.
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Cinematograf
în pădure
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În intimpinarea Decadei culturii
intre 14—24 august, la orașe, 

și 15—24 august a. c., la sate, 
în cinstea celei de a 15-a ani
versări a eliberării patriei, se 
va organiza in întreaga țară 
Decada culturii. Cu acest prilej 
vor avea loc o serie de manifes
tări cultural-artistice în dome 
niul teatrului, muzicii, dansului, 
artelor plastice și literaturii.

încă de pe acum, în întreaga 
Vale a Jiului odată cu pregăti
rile ce se fac 
rea zilei de 
comemorării 
de la

pentru intlmpina- 
6 August, ziua 

a 
greva

30 de ani 
din Lupeni, 

colțurile roșii 
le din Valea 

jiului s-au alcătuit programe 
speciale, care se vor prezenta în 
cadrul Decadei culturii, in toate 
unitățile culturale se vor ține 
intilniri cu oameni de airtă Și 
cultură, se vor organiza confe
rințe, simpozioane, șezători etc. 
pe tema „Realizările regimului 
de democrație populară pe plan 
social-cultural in cel 15 ani de 
la eliberare". Pînă la deschide 

«rea decadei, in fiecare sîmbătă 
și duminică vor avea Ioc progra
me cultural-artistice organiste 
in aer liber, precum și diferite 
Conferințe legate de mărețele 
realizări ale regimului de demo
crație populară.

In domeniul muncii cu cartea, 
la toate cluburile, colțurile roșii, 
căminele culturale și la Biblio
teca centrală raională, in cola
borare cu centrele de librării, se 
vor organiza expoziții tematice 
cu opere ale scriitorilor contem
porani, în care simt oglindite

in cluburile, colț 
și căminele culturali

realizările regimului democrat 
popular. Se vor mai organiza 
întilniri cu cititorii, recenzii de 
cărți, concursuri ghicitoare și 
„Cine știe, cîștigă“, dimineți și 
după-amiezi de lecturi in grup, 
serate literare etc.

Bibliotecii« căminelor culturale 
din raion vor trebui în această 
perioadă să răspundă chemării 
la întrecerea lansată de biblio
teca din Geogiu, raionul Orăș- 
tle, în privința măririi număru
lui de cititori, a cărților citite șl 
a manifestărilor de masă, orga 
nizate in cinstea zilei de 23 Au
gust. Colectivul Bibliotecii cen
trale raionale din Petroșani de 
asemenea trebuie să se strădu
iască să-și realizeze angajamen
tele luate cu prilejul chemării la 
întrecere a Bibliotecii centrale 
raionale din Hațeg, urmînd să 
realizeze cei puțin două consfă
tuiri cu cititorii, cinci recenzii, 
două seri literare și cinci pre
zentări de cărți.

Pentru popularizarea filmului, 
în orașul Petroșani și in alte 
centre ale Văii Jiului vor rula 
cicluri de filme romîneștl, iar 
actorii Teatrului de stat din Pe
troșani vor prezenta piese si 
scene din piese legate de actul 
istoric al eliberării.

In felul acesta Decada cultu
rii din acest an se va transfor
ma într-o adevărată sărbătoare, 
la care vor participa zeci de 
de oameni ai muncii.

In zilele de 22 și 23 iulie a.c. 
conducerea cinematografului ..7 
Noiembrie” din Petroșani, a or
ganizat transportarea unor apa
rate d.e proiecție în parchetele de 
pădure de la Voievodul, pentru 
prezentarea unor filme în fața 
muncitorilor forestieri.

In aceste zile, înainte de pre
zentarea filmului s-a făcut de că
tre tov. Dedică Gh.. secretar il 
comitetului sindical l.F.E.T. Pe
troșani, prelucrarea recentei hotă- 
rîri a CC. al P.M.R. cu privire 
la mărirea salariilor și a pensii
lor. Cu acest prilej muncitorii fo
restieri și-au manifestat dragos
tea și recunoștința față de partid, 
pentru noua dovadă a grijii ce o 
poartă celor ce muncesc

Filmul ce a urmat in conti
nuare a foit producția romînească 
„Mitrea Cocor” inspirat din va- 

nume 
operă 

Aur a

c. rakoczi 
corespondent

lorosul roman cu același 
a lui Mihail Sadoveanu, 
distinsă cu Aledalia de 
Păcii
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Program de brigadă închinat 
comemorării a 30 de ani 

de la greva din Lupeni

mit

MARCU PETRU 
activist al Secției raionale 

învățămînt și cultură—Petroșani
de

De curîrid, colectivul de creație 
al brigăzii artistice de agitație 
din cadrul clubului minier din A» 
nmoasa. a definitivat un nou pro
gram, pe care-1 vor prezenta cu 
prilejul zilei de 6 August reali
zat cu sprijinul studentului Radu 
Selejan, membru al cenaclului li
terar „Minerul” din Petroșani, 
care în prezent se află în practic ■ 
la mina Aninaasa. Compus în pro
ză și versuri noul program este 
un veritabil tablou evocativ 
istoricelor evenimente de la Lu
peni din 6 August 1929.



Pornind de la o nucă 
noutate tehnică

(Urmare din pag. I-a)
tehnicii moderne, dar a fost soli
citat să ajute la fixarea dozei 
pentru măsurarea presiunii. Nu 
s-a lăsat așieptat prea mult cu 
ajutorul. Minerit iubesc tehnica. 
Cu ajutorul ei înving toate gre
utățile ascunse in adîncuri, ieșind 
biruitori în lupta pentru .a ‘ da 
cărbune mai mult și mai ieftin 
patriei.

Stratul 15 blocul VI i-a primit 
neprietenos pe frontaliștii secto
rului IV B acum trei luni cînd 
a fost pus în exploatare. Condi
țiile de lucru difereau aproape 
radical de cele din stratul 8—9. 
Coperișul slab, presiune mare, 
in plus pușcarea oprită din cauza 
emanațiilor dc metan și mai mult 
extragerea cărbunelui care avea 
O duritate nu prea potrivită pentru, 
a fi depilat cu ciocanul de abataj. 
Totuși în aceste condițiuni fronta- 
lișttt trebuiai, să asigure înde
plinirea sarcinilor de plan ale 
sectorului. Cu ajutorul tehnicii au 
reușit. Presiunea a fost stăvilită 
prin introducerea armăturii metalice 
In acest fel a fost redus totodată 
consumul de. lemn si prețul de 
cost al cărbunelui Mașinile de 
havat le-au ajutat frontaliștilor... să 
învingă duritatea cărbunelui din 
front. Productivitatea muncii în 
abataje și prod"cțta au sporit 
simțitor. Frohtalis'tn rH'că. acum 
de la caserie salarii frumoase, 
care vor creste și mai mult în ur
ma recentei plenare a C C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie.

iJrmînd îndemnul partidului, de 
i losi din plin tehnica nouă, ti
nerii frontaliști din brigada can
didatului de partid Scheianu Ioan 
obțin realizări însemnate în cin
stea Zilei minerului și a zilei de
23 August. In abatajul lor este 
realizată zilnic „Ziua și fîșia". 
Grupe de tăiere ca cele compuse 
din tinerii mineri Cîrlovan Ilie, 
Cuceru Nicolae, Vintilă Ioan, U- 
loi Gheorghe și alții, folosind din 
plin mijloacele tehnico-materiale 
scot între 5—8 metri de fîșie în 
8 ore. Cu randament bun lucrează 
și montatoiii din echipa condusă 
de Panțiru Gheorghe rtrecum și 
.răpitorii Dont Anton, Evihis Pe- 
'tru și alții. Ciclul de lucrători din
abataj se încheie în mai puțin de
24 ore. Așa se face că în 17 zile 
l' ătoare din luna asta brigada 
k se situiază în fruntea brigăzi
lor de la frontalele minei Lupeni 
cu 19 fîșii scoase. Și cu fiecare 
fîșie scoasă în plus brigada fron- 
taliștilor se apropie tot mai mult 
de realizarea principalului obiec
tiv de întrecere în cinstea sărbă
torilor oamenilor muncii din au
gust : 1500 tone de cărbune peste 
plan în perioada 1 iulie — 23 Au
gust. Vor reuși. Tehnica le stă 
intr-ajutor.

I. BĂLAN

OrașHl Petroșani se pregătește 
marik sărbători

sâ Minune

O privire asupra unui 
plan de acțiune

La Sfatul popular al orașului 
Petroșani există un plan de ac
țiune întocmit în scopul coordo
nării activității gospodărești și 
de înfrumusețare a orașului 
pentru întîmpinârea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August. A- 
runcînd o privire în planul de 
acțiune oricine poate constata 
că planul cuprinde activități va
riate care, luate la un loc, au 
rostul de a face orașul Petro
șani tot mai frumos.

Pe lîngă acțiunile ce se pres
tează prin muncă de folos ob
ștesc de către cetățenii orașului, 
în planul de măsuri au fost pre
văzute și alte acțiuni. Parte din 
acestea s-au realizat sau sînt în 
curs de realizare. Așa de pildă, 
se lucrează la pavarea străzii 
Brazilor. Cererea cetățenilor de 
a se pava strada este pe cale de 
a fi îndeplinită. Lucrările de 
pavare executate de întreprinde
rea nr. 11 de construcții Petro
șani se apropie de sfîrșit. La 
halele orașului frigiderele au 
fost reparate și puse în funcție. 
De asemenea este în lucru con

InbtMătățirea calității cărbunelui 
preocupă brigăzile de mineri de la Aninoasa

In aprilie anul acesta, comite
tul de partid împreună cti con
ducerea minei Aninoasa au luat 
inițiativa formării în cadrul sec

toarelor producti
ve a brigăzi
de calitate. După 
ce hotărîrea a 
fost luată, pro
blema calității 
cărbunelui a fost discutată în 
cadrul sectoarelor luînd naștere 
astfel prima brigadă de calitate 
la sectorul I Aninoasa, acea con
dusă de Cristea Aurel. Exemplul 
a fost urmat la scurtă vreme si 
de alte brigăzi

Colaboratorul nostru ing. Chi- 
cinaș Vasile ne-a trimis cîteva din 
răspunsurile pe care le-a primit 

de la brigadierii Barzu Gheor
ghe și Biro Stefan la întrebările 
puse în legătură cu munca dusă 
pentru îmbunătățirea calități’ 
cărbunelui. Iată răspunsurile:

Tov. Biro Ștefan : 
„Disciplina in muncă asigură 

extragerea unui cărbune 
de calitate“

„In primul rînd șeful de bri
gadă trebuie să-și convingă oa 
menii de necesitatea extragerii 
unui cărbune de calitate. In al 
doilea rînd el trebuie să fie un 
bun organizator, omul care să 
se ocupe în permanentă de ridi
carea calificării membrilor bri
găzii.

In ce privește partea muncii 
practice, la noi în abataj ime
diat după pușcare alegem pia
tra din cărbune pe care o depo
zităm pe poditură, scutind ast-
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In atenția deținătorilor 
de fotografii și acte 
cu privire la viața 

din trecut a minerilor

INTERVIU

Anul acesta se împlinesc 34) 
de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor din Lupeni, din august 
1929. Cu acest prilej, se vai des
chide Ia Lupeni o expoziție con
sacrată luptei minerilor din Va
lea Jiului, sub conducerea P.C.R. 
împotriva exploatării capitaliste, 
precum și vieții de astăzi a mi
nerilor — expoziție caire urmea
ză să fie transformată înitr-un 
muzeu al dezvoltării mineritului 
nostru.

Pentru completarea materialu
lui necesar deschiderii expozi
ției Biroul Comitetului raional 
de partid Petroșani face apel la 
toți minerii virstnici care posedă 
fotografii, ziare și documente 
despre viața și lupta minerilor 
din trecut, precum și unelte mi
niere vechi să le doneze pentru 
expoziție. Cei care doresc să păs
treze fotografiile sau actele li se 
vor Înapoia fie fn original, fie în 
copii după originale direct.

Materialele vor fi predate Co
mitetului raional de partid sau 
comitetelor orășenești sau de ia 
exploatările miniere pînă la 1 au
gust.

fecționarea a încă 10 bănci cu 
picioare de beton pentru parcul 
Vasile Roaită.

Cetățenii răspund 
cu însuflețire

Munca voluntară a cetățenilor 
este foarte folositoare, ea aduce 
economii însemnate de fonduri 
la bugetul sfaturilor populare. 
Fondurile rămase disponibile 
pot fi astfel dirijate pentru alte 
lucrări importante menite să ri
dice aspectul urbanistic al loca
lităților. La Petroșani, acest lu
cru a fost înțeles de cetățeni.

In strada Progresul, 76 de ce
tățeni mobilizați de deputatul 
circumscripției Romaniuc Ioan, 
precum și de organizația de ba
ză din cartier (secretar tov. 
Hoțea Petru) au curățit peste 
1500 m. p. stradă de noroi, îm
prăștiind 16 m. c. de balast. In 
acțiunea aceasta s-au evidențiat 
cetățenii Moldovan Ioan, Mân
drea Petru. David Moise și alții.

Alți peste 500 cetățeni din 
străzile Ion Creangă, Minerului, 
$t. O. Iosif, Al. Mogbioroș, mo
bilizați de deputați au curățat 
rigolele și străzi pe o suprafața 

fel cîteva vagonete goale și re- 
ducînd necesarul de rambleu 
hidraulic. Acest lucru este ușor 
de făcut cu atît mai mult cu cît 

la noi în ort toa
te îsi au locuf 
lor. Rezultatele de 
pîriă acum ne 
sînt favorabile. 
Dacă în februa

rie si martie am avut cam 3,20 
la sută din producție rebutată, 
de atunci pierderile s-au redus 

, la sub 2.5 la sută din sarcina 
noastră de plan“.

Tov. Barzu Gheorghe: 
„Cărbunele să plece curat 
chiar de la locul de muncă“

„încă din luna mai brigada 
noastră si-a axat activitatea 
spre îmbunătățirea calității căr
bunelui. De altfel noi și înainte 
alegeam piatra din cărbune, reu
șind să avem puține vagonett- 
„tăiate“, însă după aplicarea 
noii inițiative eforturile noastre 
au crescut în această direcție. 
Fiecare miner din brigadă înțe, 
lege necesitatea îmbunătățirii 
calității cărbunelui ca mijloc im- 
porant în creșterea salariului 
său. Prin îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, salariile membri 
lor brigăzii au crescut. De ase
menea s-a redius numărul vago- 
netelor respinse, iar în momentul 
de față cu aceleași vagonete 
goale dăm mai multă producție.

Brigada mea este o brigadă 
de tineret. M-am străduit să-f 
conving pe tineri de ce este ne
cesară disciplina în îndeplinirea 
planului de producție și realiza
rea unor cîștfguri cît mai marL 

■ Șl spre mulțumirea mea, băieți» 
m-au înțeles. In viitor ne gîn- 
dim să îmbunătățim tot mai 
mult calitatea cărbunelui pentru 
ca la sfîrsitul anului să depășim 

r angajamentul pe care l-am luat 
' de a da 2000 tone de cărbune 
peste plan"

Consfătuire pe tema 
„Valea Jiului iepi și azi“

Zilele trecute Comitetul raionai 
U.T.M. Petroșani a organizat la 
clubul minier din Lupeni o cons
fătuire cu tema „Valea Jiului ieri 
și azi“.

Tinerii participanți la consfă
tuire au avut prilejul să asculte 
cu această ocazie expuneri emo
ționante despre trecutul de luptă 
al-muncitorilor mineri din Valea 
Jiului și îndeosebi din Lupeni și 
despre desfășurarea eroicelor lup
te din august 1929. Despre greva 
minerilor din 6 August 1929 a 
vorbit comunistul Cristea Aron 
Tinerii au ascultat de asemenea 
cu multă atenție cuvîntul tov 
Farkas Mihai care de la etatea 
de 13 ani a cunoscut crunta ex
ploatare capitalistă.

Pe marginea expunerilor tinerii 
mineri au pus numeroase între
bări. Ei s-au interesat mai ales 
de lupta comuniștilor, de solida
ritatea în luptă a minerilor.

incintei blocurilor

perioada 11—20 iu- 
din Petroșani răs-

de 4.500 m. p., realizînd în fe
lul acesta o economie la bugetul 
sfatului evaluată la 3790 lei.

Deputata Gașpar Ana precum 
și alte femei din Comitetul oră
șenesc al femeilor Petroșani au 
mobilizat 188 de gospodine din 
cartierul Gh. Dimitrov în vede
rea curățirii 
din cartier.

Numai în 
lie cetățenii 
punzînd cu însuflețire la chema
rea ce le-a fost făcută de sfațui 
popular prin deputați pentru 
înfrumusețarea orașului au pres
tat un mare număr de ore 
muncă voluntară. Valoarea 
crărilor efectuate în această pe
rioadă este de 16.000 lei.

Se iac planuri pentru

de
lu-

viitor
La secția de gospodărie a sfa

tului popular orășenesc erau trei 
oameni : Burdan Iosifi șeful sec
ției, ing. Sglobiu Gheorghe și 
tehnicianul Spînu Florea de la 
secția V-a de drumuri din Deva. 
Ultimii doi au venit să dezbată 
la sfatul orășenesc probleme le
gate de pavarea drumului pe

MAȘINĂ DE GĂURIT PRIN LANT
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Tîmplăria Lfvezeni este ° însemnată unitate economică 
din raion. Aici se confecționează toată tîmplăria — uși, feres
tre — pentru șantierele de construcții din Valea Jiului. Anual 
se produc zeci de mii de metri patrați de asemenea produse, 
în afară de alte lucrări de timplărie necesare șantierului. Co
lectivul tîmplăriei, antrenat în Întrecerea socialistă în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 August, a obținut frumoase 
succese în muncă

Pentru buna desfășurare a muncii, tîmplăria Livezeni este 
înzestrată cu freze, rindele mecanice, etc. Totuși cînd trebuia 
făcută vreo tăietură fn pană pentru îmbinare ea se făcea cu 
mare greutate pentru că nu exista o mașină corespunzătoare.

Maistrul timpi ar Șolok Paiul s-a frămîntat mult căutînd <* 
rezolvare a acestei probleme. Pînă la urmă, cu ajutorul unui 
sfredel portativ căruia i-a construit un cadru fix. masă gli
santă și reglabilă atît vertical cît și orizontal, a reușit să 
strulăscă o mașină de găurit lemn prin lanț. La această ma
șină, lanțul este prevăzut cu dinți sistem freză puțind 
găuri cu profil dreptunghiul ar. de diferite mărimi, după 
cesități. in același timp, tov. Șolok a mai făcut și un dn O- 
zitiv pentru ascuțirea in bune condițiuni a dinților tăietori ai 
lanțului la polizor

Prin confecționarea mașinii de găurit prin lanț a crescut 
de cîteva ori productivitatea muncii la operațiile de îmbinări.

IN CLIȘEU : Maistrul timplar Șolok Paul lingă Inovația 
lui, supraveghind felul cum funcționează mașina.

In cadrul consfătuirii a luat 
cuvîntul și tov. Bădău Victor, șe
ful Secției de învățămînt și cui 
tură a Sfatului popular raional 
care a ținut o conferință des
pre revoluția culturală din 
Valea Jiului și despre grija 
pe care o poartă partidul și 
statul nostru creării de con
diții de muncă die trai și de 

culturalizare tot mai optime mun
citorilor minieri din Valea Jiului. 
De asemenea în consfătuire a vor
bit și tînărul medic Bodi Adorian 
fiu de muncitor din Lupeni care a 
arătat realizările însemnate obți 
nute în Valea Jiului în anii pu
terii populare în domeniul ocro
tirii sănătății.

Apoi au luat cuvîntul partici- 
panții la consfătuire. Consfătuirea 
a fost încheiată de tov. Școlnic 
Anton, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid din Lupeni.

porțiunea U.R.U.M.P., podul Dă 
rănești.

Au fost stabilite toate amă
nuntele necesare începerii lu
crărilor de pavare pe porțiunea 
amintită care este de cca. un km 
lungime, încă în zilele din~ lune 
aceasta. S-a mai stabilit ca o 
parte însemnată din lucrările 
aferente să fie executate de că 
tre tinerii din brigăzile de mim 
că patriotică constituite în în
treprinderile și instituțiile ora
șului Petroșani. Tehnicianul 
Spînu Florea s-a angajat să a- 
corde asistența tehnică tinerilor 
care vor lucra aici.

o nouă casă de odihnă

Casa de odihnă „Rusu“ con
struită de către O.C.M.M. domi
nă prin proporțiile ei locurile de 
la poalele Parîngului. Ea are 
două etaje. In interior sînt pe 
stîrșite amenajările pentru darea 
ei în folosință. Camerele conce
pute cu gust, confortabile, gața 
mobilate, sala mare a cantinei 
restaurant, clubul spațios, îșf 
așteaptă peste puțin timp Oas
peții. Casa de odihnă are o bu
cătărie modernă, iar la subsoluf 
ei este un garaj pentru autobuse 
șl turisme. Se apropie de sfîrșit 
și lucrările de construcție a po- 
picăriei.

C. M.
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Conferințe S. R. S.C.
Subfiliala S.R.S.C. djn Petîo- 

șani a organizat pentru dumi
nică 26 iulie a. orele 10, în 
sala clubului A.S.I.T. din Petro
șani conferința „Geologia în 
slujba economiei naționale“.

Conferința va fi ținută de to
varășul profesor universitar Pop 
Emil. Aceeași conferință va a- 
vea loc duminică după-âmiaiă și 
la Petrila, în sala clubului minier.

La căminul cultural din Dîlja 
Mare diuminică se va tine confe
rința intitulată „Formele de lup
tă din trecut ale minerilor“.

Era în zi de salarii. Dos 
meni se îndreptau cu pași

9
♦ 
t

OA“ ♦ 
do * 

moli spre comitetul orășenesc• 
de partid. Unul din ei era tov « 
Cotoț Iosif, directorul minei • 
Vulcan, celălalt un miner. Dis * 
cutau. *

— Nu-mi vine să cred ochi- * 
lor — spunea minerul. S-a dat £ 
plata $1 in restaurantul ăl ma * 
re din oraș bate vîntul. Mult î 
mi-am bătut capul și în-am ♦ 
glndit: în anul 1954, in ’55, * 
'56 chiar și Ini 1957 în zi de j 
plată nu mai găseai scaune să * 
te așezi. Nu se poate spune că * 
astăzi oamenii nu au bani. • 
clștigă doar chiar mai mult * 
decît înainte și iată... J

— Ia spune-mi, ai luat pla- ♦ 
ta azi ? — l-a întrebat dlrec- • 
torul.

— Cum de nu. Am fost cu ♦ 
nevasta și mi-am plătit rata* 
la mobilă, am mai făcut ceva * 
cumpărături... £

Ehee... asta este — se fn- £ 
veseli directorul. Ca tine pi- * 
țese mulți, chiar foarte mulțl * 
oameni de la mina noastră. • 
Dacă în anul 1956 la mina £ 
noastră se rețineau pentru » 
rate lunare numai 40.000 lei, J 
apoi acum oamenii și-au cum- • 
părat mobile, costume de hal- ♦ 
ne, aparate de radio și cîte al- î 
fele. Numai la mina noastră ♦ 
se rețin lunar pentru rate î 
800.000 lei. Ce zici de asta ? j

•
O
♦ 
o 
♦ 
o 
o 
f o

înțelegi de ce la restaurant 
azi în zi de plată aproape că 
bate vîntul ?

— Am primit un răspuns 
pe care eu il căutam de multă 
vreme. Vasăzică s-a dus tra
diția că minerii sînt bețivi...

0e
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Dtjwwl oferit 
d« N. S. Hrușciov 

în cinstea 
Ivi Richard Rixon

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță:

La 24 iulie Richard Nixon, vi
cepreședinte al Statelor Unite ale 
Americii, a fost oaspetele lui N. 
S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. Con
ducătorul guvernului sovietic a o- 
ferit în cinstea vicepreședintelui 
S.U.A. un dejun în Palatul Mare 
îl Kremlinului

La dejun în afară de Richard 
Nixon cu soția, au luat parte Mii-' 
ton Eisenhower, Lewellyn Thom- 
pson, ambasadorul S.U.Â. la Mos
cova, George Allen, șeful Direc
ției Centrale de Informații din 
S.U.A. ți alți oaspeți ameri
cani.

Din partea sovietică le dejun ath 
narticio.it Nikolai Ienatov, Frol 
Kozlov, Anastas Mikohn Pavel 
Lobanov, președintele Sovietului 
Suprem al U.R.S S., și alții.

★
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

anunță :
La 24 iulie expoziția americană 

de la Moscova, organizată în par
cul „Sokolniki”. a fost vizitată 
înainte de deschiderea ei oficială 
de Leonid Breînev, Ec^terina 
Furteva, Nikita Hrușciov, Nicolaî 
Ignatov. Fjol Kozlov, Anastas Mi- 
koian. Kliment Vorosilov. Piotr 
Pospelov, Dmitri Polianski, 

împreună cu conducătorii so
vietici, expoziția ? focf vizitată 
de vicepreședintele S.U.A. Richard 
Nixon si persoanele care-1 înso
țesc.

- = *==-
Poporul dm Nicaragua 
continuă lupta împotriva 

dictatorului Somoza
MANAGUA 25 '(Agerpres)’.
In Managua situația se menține 

încordată, populația continuînd 
lupta împotriva regimului dicta
torial al lui Somoza.

La 24 iulie. mii de studenti ai 
orașului universitar Leon au orga
nizat, sub lozinci antiguverna
mentale, o mare demonstrație în 
care protestau împotriva reformei 
învățămîntului pregătită de dicta
tor cu scopul de a înlezni ames
tecul autorităților în problemele 
universitare.

Din ordinul luî Somoza unită
țile gărzii, naționale au atacat 
ne demonstranți cu arme de foc 
ucigînd numeroși studenți și ră- 'i 
nind grav pe alții. Studenții au I 
ripostat contraatacînd armata. ’

Delegațiile puterilor occidentale au venit la Geneva 
fără dorința sinceră de a negocia, de a găsi calea 

justă pentru rezolvarea pașnică a problemei germane...
(ziarele)

— Cum auzi cuvintele „contacte“, „dezangajare" șl „elastici
tate“, începi imediat bruiajul. S-a înțeles ?

! (Din revista „Timpuri noi")

Cel ae-al VM-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților ae la Viena, 

este salutat de numeroase personalități 
din lumea întreagă

VIENA 24 (Agerpres).
Cel de al Vll-lea Festival I >n- 

dial al Tineretului si Studenților 
de la Viena este salutat de nume
roase personalități din lumea în
treagă.

„Primiți din partea mea cele 
mai bune urări de succes — scrie 
Sun Tzin-lin cunoscută militantă 
chineză pe tărîm obștesc. La 
festivalul de la Viena veți găsi 
un limbaj comun, limbajul păcii 
și prieteniei. Păstrați acest limbaj, 
deoarece pacea și prietenia vor 
aduce omenirii fericire și prospe
ritate”. , .

Cunoscutul compozitor francez 
Philipps Gerard a declarat: „Am 
luat parte la festivalurile de la 
Varșovia și Moscova. A pleca la 
festival înseamnă a face cunoștin
ță cu toate popoarele lumii și cu 
diferite curente care există în lu
me. Participarea la cele două fes
tivaluri a fost pentru mine o

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

Declarația primarului general 
al Marelui BerHn

BERLIN 25 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul șe

dinței Comitetului general al Con
gresului german al orașelor și co
munelor la Karl Marx Stadt, primai 
rul general al marelui Berlin, F. 
Ebert, a declarat că cererea de a 
se încheia un tratat de pace cu Ger
mania si de a transforma „orașul 
de front” — Berlinul occidental 

I — într-un oraș liber demilitarizat, 
este nu numai sarcina principală 

t/a poporului german, dar și pro- 
blema de bază a politicii interni

st ion ale.
F. Ebert a condamnat tactica 

, puterilor occidentale de tergiver
sare a rezolvării problemei ger- 

> mane, subliniind că această tacti
că urmărește să dea posibilitatea

------------ o-------------
Tactica de rapresimii aplicată da marile 

monopoluri din SJ.A. împotriva greviștilor 
sider urgí ști

NEW YORK 25 (Agerpres)
Marile monopoluri din S.U.A. 

aplică în momentul de față tac
tica de represiuni indirecte asu
pra celor peste 500 mii de side- 
rurgiști aflați în grevă de la 14 
iulie. Pretextînd „lipsă“ de ma
terii prime provocată de grevă, 
societățile de cale ferată au con- 

scoală care nu poate fi înlocuită 
de anii de muncă în muzee sau 
de timpul consacrat înregistrări
lor pe discuri. Este neprețuită 
acea bogăție pe care o oferă o- 
menirii contactele personale de 
la festival și nimic nu este în 
stare să le înlocuiască“.

Profesoral Albert Schwkitzer 
(R.F.G.) urează Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Viena succese mari și rea
lizarea țelurilor spirituale.

In scrisoarea sa profesorul E. 
Ebel (Franța) subliniază: „tine
retul reprezintă viitorul și de 
aceea el are un rol important în 
dezvoltarea și progresul societății 
noastre... Tineretul are de aseme
nea un rol important în consoli
darea păcii și înțelegerii recipro
ce între popoare. Permiteți-mi să 
vă urez multă fericire, succes în 
muncă și să petreceți zile plăcute 
la Viena împreună cu prietrnii 
din celelalte țări”.

adepților înarmării atomice din 
Germania occidentală să-și rea
lizeze nestînjenit planurile lor.

Ebert a spus că propunerile de
legației R D Germane și a dele
gației sovietice la Conferința de 
la Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe cu privire la crearea pe 
bază de prioritate a unui comitet 
pe întreaga Germanie constituie 
o revendicare națională a poporu 
lui german.

Poporul german, a declarat pri
marul general al Berlinului, doj 
rește să trăiască și să muncească 
fără teama morții atomice. Vom 
spori eforturile noastre pentru a 
ne realiza dreptul juridic și mo
ral Ia o pace dreaptă și îndelun
gată.

cediat 5.000 de muncitori feroviari 
și amenință cu noi concedieri. 
Nelăsîndu-se intimidați de a- 
ceastă manevră menită să creeze 
dezbinare între muncitori, fero
viarii întruniți la un miting al a- 
sociației au condamnat aspru a- 
ceste concedieri.

In ciuda promisiunilor că nu 
se va amesteca în această grevă' 
guvernul de la Washington des
fășoară o intensă activitate de 
culise căutînd să obțină încetarea 
acestei „uriașe mișcări sociale" 
după cum o califică un corespon
dent de presă, care amenință să 
'aibă efecte serioase asupra eco
nomiei S.U.A

-- «♦«>---

Guvernul laoțian a renunțat 
cu totul la politica 

de neutralitate 
și independență națională
HANOI 25 (Agerpres).
ReferindU-se la știrile publicate 

de săptămînalul indian „Blitz”, 
ziarul „Nhuan Dan“ scrie că în 
preient în cadrul Ministerului A- 
părării, a statului major al arma
tei și în alte organizații militare 
din Laos activează aproximativ 
70 de ofițeri superiori americani. 
Peste 300 de ofițeri americani de
țin posturi de răspundere în gu
vernul Laosului. In Laos au fost 
aduse sute de tone de armament 
și muniții de proveniență ameri
cană. In această țară au fost 
construite și reparate numeroase 
aerodroame ș: șosele strategice 
dintre care cea mai importantă 
este șoseaua Attope— Kontum, ca
re leagă Laosul inferior de ba
zele militare americane din Viet
namul de sud.
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| GOSPODINE! |
• !

Aprovizionați-vă dm ■• ■
' timp cu borcane pentru • 
• conserve și muritori.

■ Magazinele specializa-
; te de menaj ale O.C.L. 
ț Produse Industriale Pe- 
! t roșa ni din tot raionul 

j sînt bine aprovizionate
; <ii t orcane de toate di- 
j mensiunile pentru com- 

: pot, dulceață și mură
■ turi.

■■■■■■•■ •■■■■■■■» ■■«»•»•••

U.I.I.I. MINIMI
în colaborare cu 
fabrica de confecții

Milite íllíOIíftiB-lei 
din București orga. 
nr?ea?â în filele de

1'

1 șt s august 1959
în Petroșani și 3
august în

PARADA

MODEI 1960

l

ANUNȚ
O.C.L. Alimentara aduce 3’ 

| la cunoștință consumatorilor B 
H că începînd cu date de 20 g 
jn talie a. c. magazinul alimen- Jg
■ < tar nr. 10 din Petroșani str. ti 
Jg Gh. Gheorghiu-Dej nr. 45, E 
S funcționează zilnic de la o-|| 
g rele 6—22, ta două schim- g 
b buri cu o întrerupere de o g 
a jumătate de oră, de la orele Bl
■ 13,45 pînă la M.tS Dumini- |
9 ca închis. G

VIZITAȚI

ibraria noastra
Sorfin ert bogat de cărți 

politice, științifice, tehnice și literare 
note muzicale, plăci de patefon, 
vederi, reproduceri de picturi, 
rechizite de birou șt școlare

PROGRAM DE RADIO
27 iulie

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
de estradă, 9,30 Muzică popu
lară romînească, 11,03 Muzică 
ușoară din țări prietene, 11,30 
Vorbește Moscova 1 13,05 Cînte- 
ce despre brigadieri, 14,00 Mu
zică populară romînească, 16,00 
Lucrări ale tinerilor noștri com
pozitori, 18,10 Succese ale mu
zicii romînești în cei 15 ani de 
la eliberare, 19,20 Balade și jo
curi populare romînești, 20,00 
Teatru la microfon: „Discipolul 
diavolului". Adaptare radiofoni

Cooperativa Jiul 1 

Petroșani 
Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că începi na 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 si mo
dele ale anului 1959.

O. C. L. Produse 
Industriale Petroșani ' 
angajează de urgența uce
nici și ucenice pentru a se \ 
califica in specialitatea de i 
vînzători produse indus- 1 

triale. '

Condiții de admitere : ;

•— sa fie absolvenți a / 
clase elementare ; 

să aibă vîrsta între 
14-16 ani (cu condiția ca > 
la data de 1. IX. 1959 
să nu depășească 16 ani) ; i 
— sa fie din raionu'

Petroșani. i
' Pentru lămuriri suplimen- < 

tare, solicitanții se vor a- | 
dresa direcțiunii O. C. L. i 
Produse Industriale Petror I 
șani, serviciul planificării. >

»1 
1’

1111
>1

O. C. L. Produse ii 
Industriale Petroșani ii

Anunță clientela că Îi 
vînzarea ccnfecțiitor cu p 
plata în rate a fost pre- ii 
lungită pînă la 31 de- 1! 
cern brie 1959.

Magazinele specializa- .i 
te din tot raionul Petro* ii 
șani vă oferă un bogat h 
sortiment de confecții ji 
pentru dvs. și familia dvs. |ț 

•• 
Condiții de plata foar- jl 

te avantajoase. ii

că după piesa lui G. B. Shaw, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,30 Muzică ușoară 
sovietică , 15,00 Program dedi
cat fruntașilor jn producție din 
industrie și agricultură, 17,35 
Lieduri de Hugo Wolf, 18,20 
Formații de muzică populară 
romînească, 19,00 Muzică ușoa
ră, 20,28 Muzică de estradă de 
compozitori romîni, 21,15 Tine
retul lumii cîntă pentru pace și 
prietenie, 22,00 „Pentru iubito
rii muzicii de cameră“.
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