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Au contribuit
la construirea 

casei de odihnă
Era în toamna 

anului 1958. La 
poalele Parîngu- 

lui a început cons
truirea unei case 
de odihnă cu o 
capacitate de 180 
de locuri. Lu
crarea urma să 
fie predată de e-

xecutant—O.C.M.M. — în cursul 
trimestrului III din 1959 Golec- 
tivul șantierului s-a angajat însă 
să cinstească Ziua minerului și 
cea de a 15-? aniversare a elibe
rării, dînd în 
termen acest 
-ecreare.

.. In ajutorul 
venit să iucreze, voluntar, nume
roși muncitori, tehnicieni și ingi
neri din multe întreprinderi și 
instituții din Valea Jiului. Gasa 
de odihnă se construiește doar 
spre folosul tuturor. Zilele trecute 
au urcat spre coasta lui Rusu, 
unde se construiește casa de o- 
dihnă, 80 de muncitori de pe șan
tierele de e: ustrucții din Petrila 
și Lonea. Au prestat 400 ore 
muncă voluntară. 360 ore muncă 
voluntară au prestat și tovarășii 
din Direcția de investiții din ca
drul C.C.V.J., iar femeile mobi
lizate de Comitetul orășenesc al 
femeilor din Petroșani, 180
ore. ,

La lucrările de săpături 
vidențiat echipele condus- 

tovarășii Perini losif și 
Meteș Gornel și echipa 
de Crișan Ioan care a concasat 
30 de metri cubi de piatră pentru 
drum.

folosință înainte 
lăcaș de odihnă

constructorilor

de
Și

au

de

s-au 
de 

Victor, 
condusă

ing. V. FERU
corespondent

Toate sectoarele minei Petrila 
cu planul îndeplinit

Documentele recentei plenare a 
G.C. al P.M.R, au dat un nou im
bold muncii minerilor din Petrila. 
In abataje ca și în celelalte locuri 
de muncă întrecerea se desfășoa
ră cu tot mai multă însuflețire. 
Drept urinare realizările pe care 
le înregistrează minerii de aici 
sînt în continuă creștere. In pe
rioada 1—30 iulie ei au reușit 
să extragă peste plan 3449 tone 
de cărbune energetic. La acest 
■frumos succes obținut în întîm
pinarea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August, au contribuit toate 
sectoarele productive care și-au 
depășit sarcinile d>e plan la ex
tracția cărbunelui. Fruntași pe 
exploatare sînt și de astă dată 
minerii sectorului II — sector de 
tineret. De la începutul lunii, ca------ o

urmare a unei mai bune organi
zări a muncii, sectorul a totalizat 
2513 tone de cărbune în plus fa
ță de plan. In mod deosebit s-au 
evidențiat brigăzile de tineri mi
neri conduse de Păsărică 
Gristea Nicolae.Gosma 
Firoiu Ioan și alții.

Un rezultat remarcabil 
bîndit și colectivul sectorului IV 
care a lichidat cu rămînerea în 
urmă avînd acum extrase peste 
plan mai mult de 100 tone căr
bune.

Succesele obținute în ultima 
vreme de către minerii din Petrila 
aii făcut ca mina lor să se situe
ze pe primul loc în întrecerea cu 
celelalte exploatări miniere 
bazinul Văii Jiului.

Nicolae, 
Ernest,

a do-

din

U LTIMU
nou 

lupta
li
să

Pe șantierul Orașului 
ricani, constructorii dau 
termine ultimul bloc de locuințe 
muncitorești pentru mineri pe ca
re l-au avut pentru acest an — 
blocul 1 cu 27 apartamente și 
1000 m.p. suprafață locativă.

Maistrul Feleki Ioan, șeful Io
tului, a mobilizat aici puternice 
forțe de constructori : 
de zidari ale lui Roșea 
Cioabă Constantin care 
cuielile în subsoluri și 
despărțitoare, echipele de zugravi 
conduse de Schvartz Ioan și Gă- 
boreanu Ioan. tîmplarii lui Co
vrig Grigore și mozaicarii lui 
Paraschîv. Gheorghe, apoi mun
citori ajutători, personal pentru 
curățenie etc

In prezent, întregul bloc frea
mătă de zorul muncii ; se ten- 
culește, zugrăvește, vopsește, se 
toarnă mozaic, se montează uși 
și ferestre, muncitorii constructori 
de aici fiind hotărîți ca pînă la 
sărbătoarea eliberării, 23 August., 
să termine complect construcția 
acestui ultim bloc prevăzut

brigăzile 
lean și 

fac ten- 
zidăria

pe
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In întîmpinarea sărbătorilor din august

Să dăm un nou impuls activității 
formațiilor artistice de amatori!

mineru-In întîmpinarea Zilei 
lui și a zilei de 23 August, for
mațiile artistice ale cluburilor și 
căminelor culturale din raion 
desfășoară o activitate intensă, 
care are drept scop crearea unor 
programe artistice de calitate, 
strîns legate de evenimentele ce 
le vom sărbători în această lună.

Astfel, în cinstea Zilei mine
rului o seamă de formații artis
tice au pregătit programe spe
ciale. Printre acestea se numără 
corurile sindicatelor miniere Vul
can, Lonea și Petrila, brigăzile 
artistice de agitație din cadrul 
sindicatelor miniere Lupeni, A- 
ninoasa, Petrila și U.R.U.M.P. 
Dintre aceste programe în mod 
deosebit se remarcă cel pregătit 
la Lupeni, program care consti
tuie o evocare a . evenimentelor 
din 6 August 1929, și, în cea de 
a doua parte, o prezentare a vie
ții noi pe care o trăiesc minerii 
în zilele noastre. De asemenea 
se remarcă prin ținuta sa ideo
logică și artistică programul 
brigăzii artistice de agitație 
la Aninoasa. axat pe aceiași 
nie

Aceleași formații de artiști 
matori pregătesc și programe 
cinstea celei de a XV-a aniver
sări a eliberării patriei noastre. 
Programe similare mai 
tesc și formațiile teatrale 
clubul minier Lupeni (în 
maghiară) de la Lonea,

de
11-

a- 
în

pregă- 
de la 
limba 
de la

căminele culturale Banița 
Iscroni (piesa „In august cerul 
e senin“ de I. .Mihaii), corul om 
Lonea, formațiile de dansuri ale 
minelor Lupeni și Petrila etc.

Cu toate că sînt în curs de 
pregătire numeroase programe 
artistice, trebuie arătat că acti
vitatea desfășurată pe tărîm ar 
tistic în cinstea zilei de 23 Au 
gust este încă mult sub posibili
tăți, chiar și acolo unde s-a în
ceput pregătirea unor programe.

Mai ales, este slabă activitatea 
brigăzilor artistice de agitație 
dfe la Vulc'an, Uricani, construc
ții etc., a unor coruri ca cel de 
la Lupeni. Este de asemenea 
mult prea mic numărul recitato
rilor si cititorilor artistici an
trenați în pregătirea de progra
me în cinstea sărbătorilor din 
august.

Este necesar ca toate comite
tele sindicale să ia măsuri ca 
formațiile artistice de amatori 
să pornească la o muncă mai 
susținută în vederea creării unor 
programe adecvate.

Este necesar ca în repertoriile 
corurilor să fie incluse cîntece 
despre partid ca „Slavă ție par
tid iubit muncitoresc“ de Th. 
Bratu, „Partidul meu“ de Gh. 
Danga, „Te urmăm partid“ de 

Letoni, „Partidului“ de V-
V. CIOBOȚEA

J.

(Continuare în pag. 3-a)
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Cum am obținut 355.000 lei 
economii la lucrările de investiții

ing. VO1CHIȚA 1OAN
Șeful sectorului III 

mina Uricani

trece. Sarcina 
locuri! de mun-

litostatică asupra 
lucrărilor mi
niere se manifes
tă din plin. Ga

leriile mai vechi aiu și trebuit să 
fie rearmate înainte de termeni. 
Pentru a lichidai acest neajuns 
toate galeriile noi se armează a- 
cum cu inele de bolțari care se 
comportă bine la condițiile de 
presiune din subteran. Și în a- 
ceastă direcție inițiativa creai- 
toare a minerilor s-a făcut sim
țită. La propunerile făcute de 
minerii din brigăzile lui Gyar- 
maty Andrei și Landfras losif 
inserțiile de lemn de molid diw-

Mina Uricani, 
deschisă în anii 
regimului derno- 
crat-popular se 
dezvoltă pe zi ce 
de a deschide noi
că, de a săpa noi galerii și lu
crări speciale miniere revine co
lectivului de la sectorul de in
vestiții, 
ția de 
ducerii 
condiții 
rii din 
nut pînă acum rezultate de sea
mă în îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice.

Primul semes
tru al anului 
l-am încheiat cu 
o depășire de 
25 la sută a 
planului global 
de lucrări miniere, iar econo
miile obținute la prețul de cost 
al lucrărilor executate se ridică 
la circa 355.000 Iei, 
mult cu 55.000 lei 
angajat să obținem 
acestui, an.

In lupta pentru 
tinire a costului lucrărilor de in
vestiții, pentru folosirea rațio
nală a fondurilor, colectivul 
nostru a pus și pune mare bază 
pe descoperirea și punerea în va
loare a rezervelor interne, a re
surselor locale. Așa de pildă, be
ton ițele necesare armării în sub
teran se fabrică azi in regia pro
prie a sectorului folosindu-se 
pietriș de Jiu concasat. Astfel o 
betonită fabricată local revine 
cu cca. 60 la sută mai ieftină 
decît dacă o aducem din altă 
parte. De asemenea pentru aco
perirea necesarului de bolțari de 
beton pentru armarea cu inele, 
aceștia se confecționează in a- 
t el ierul nostru. Cu 7 posturi pe 
zi putem confecționa lunar cca. 
10.000 bolțari ceea ce satisface 
pe deplin nevoile sectorului.

O altă latură a activității e- 
conomice a colectivului nostru 
care ne-a adus însemnate eco
nomii este judicioasa folosire a 
materialului lemnos. La îndem
nul organizației de partid, mine
rii din toate brigăzile sectorului 
au învățat să prețuiască mate
rialul lemnos, să-l folosească ra
țional. Dînd urmare propuneri
lor făcute de mineri în consfă
tuirile de producție, s-au luat o 
seamă de măsuri menite să re
ducă consumul de lemn de mi
nă. Așa de pildă, în locul remo- 
năzilor de lemn au fost confec
ționate remonăzi din oțel profi
lat, care se recuperează.

Mina Uricani este o mină de 
adincime medie, unde presiunea

------- —**

îndrumați de organiza- 
partid, cu sprijinul con- 
minei care a asigurat 
optime de muncă, rriine- 
sectorul nostru au obți-

Din experiența 
colectivelor fruntașe

lemn de molid din
tre bolțari au 
fost înlocuite cu 
lemn de gorun, 
iar 
riei
ză.

vatra gale
șe betonea- 
Prin aceasta 
a armăturii

adică mai 
decit ne-atn 
în tot cursul
continua ief-

durata de serviciu 
crește considerabil.

Măsurile luate pentru obține
rea de economii suplimentare ău 
avut drept urmare sporirea vite
zei de avansare în galerii, care 
a fost în semestrul I cu 8 la sută 
mai mare decît cea planificată 
cu toate greutățile ivite din cau
za emanațiilor de metan. Și aici, 
tehnica nouă ne-a venit în aju
tor. La săparea galeriei de trans
port de la orizontul 580 în pri
mele luni ale anului viteza de 
avansare era mult mai mică de
cît cea necesară, minerii lucrind 
numai din ciocanul de abataj din 
cauza emanațiilor de metan. Un 
ventilator sovietic de tipul „Pro- 
hodka“ a creat condiții bune de 
muncă, obținîndu-se viteze luna
re de avansare mai mari cu 5—12 
metri decît cele planificate.

Hotărîrea partidului cu privire 
Ia ridicarea nivelului de traii al 
oamenilor muncii a găsit un larg 
ecou în rîndurile minerilor noș
tri. Luîndu-și angajamente noi, 
minerii din brigada comunistului 
lacob Ioan își vor depăși sarci
nile ce le revin cu 25 la sută, 
cei din brigada de la orizontul 
580 vor excava si betona cu 20 
la sută mai multi metri liniari 
de galerie etc. Un deosebit ac 
cent se pune pe buna calitate a 
lucrărilor executate.

Pe baza angajamentelor luate 
de brigăzile de mineri, colectivul 
nostru va găsi posibilități inter
ne pentru a-și spori economiile 
realizate cu încă 280.000 lei, a- 
dică să obțină în acest an cel 
puțin 635.000 lei economii. în
drumat de organizația de partid 
colectivul sectorului nostru va 
depune eforturi susținute pentru 
a-și îndeplini acest angajament 
de onoare. . (

desfă-
de
la
în

anul curent. Tot așa, se 
șoară din plin și lucrările 
tencuieli exterioare, cele de 
puțurile Inhof, de j"
jurul blocurilor ca 23 August să 
fie întîmpinat cu
moașe succese în

amenajări

cit mai 
muncă.

— =★ = —

tru

Pe calea spre noi
succese

In aceste zile, colectivul Secto
rului metalurgic al întreprinderii 
712 prefabricate de construcții — 
I ivezeni caută ca prin munca lui 
zilnică să obțină noi victorii în 
mărirea productivității muncii, 
întărind astfel prevederile hotă- 
rîrii plenarei G.C. al P.M.R. 
13—14 iulie a.c.

Astfel, echipa de tubari a 
Cristea Constantin și-a luat 
gajamentul să depășească planul 
de producție cu 24 la sută și să 
reducă prețul de cost cu 2 la 
sută, echipele de metalurgiști ale 
lui Gurguță Augustin, 
Ioan, Nemes' Vasile si 
Alexandru să realizeze o depăși
re a planului cu 25 la sută, o 
reducere a prețului de cost si o 
creștere a productivității muncii 
cu 2 la sută, Iar briagda turnă
torului de fontă Ștefan Marin să 
dea cu 30 la sută mai multe pro
duse decît planul și să reducă re
buturile cu 20 la sută.

D. FIRUȚ 
corespondent

din

lui 
an-

Simotan
György

SE ASFALTEAZA PîAȚA
Piața „6 August“ din centrui 

orașului Lupeni — „farfuria“ 
cum îi spun localnicii glumeți — 
avea pavajul plin de denivelări 
din cauza intensității circulației 
și calității slabe a lucrului exe
cutat cu ani în urmă.

Prin grija comitetului execu
tiv al sfatului popular, s-a tre
cut la reamenajarea acestei pie
țe împreună cu trotuarele încon
jurătoare, înlocuirea îmbfăcă- 
minții de asfalt și pavaj cu una 
nouă. Ca urmare, prin munra 
voluntară a cetățenilor s-a desfă
cut pavajul vechi, iar muncitorii 
șantierului de drumuri au exe-

beton de egalizare a 
de bază
amiază, echipa de așfal- 

din tinerii Co-

cutat un 
stratului

Joi la 
tatori compusă 
dreanu Mihai, Hoț Ilie, Stefuț 
Ioan, Tincă Vasile, Nițar Gheor- 
ghe, Țîțaș Vasile și alții au în
ceput turnarea primilor metri 
pătrați de asfalt. 5 mașini trans
portă continuu asfaltul fierbinte 
de la malaxorul din Livezeni, ca
re la Lupeni este întins într-un 
strat continuu si neted, spre 
marea bucurie a locuitorilor diii 
Lupeni. i i i

De Ziua minerului, piața „6 
August“ va îmbrăca haina nouă.

Petro-

tere-

spital

duce 
cartier 

cu- 
deja

Străzii noi. A 
cum 15 ani ele 
nu existau nică
ieri îni 
șani; pe locul 
lor erau 
nuri virane, tu
fărișuri. Astăzi, 
pe acele locuri 
se întind străzi 
noi, 
prin 
lor 
fapt . 
existența: 
da 
de mine; strada 
Spitalului —duce 
la noul 
de copii; stradal* 
Dimitrov 
1” noul 
de blocuri 
prinzînd 
peste 750 apar
tamente etc.

IN CLIȘEU: 
Vedere parțială 
a străzii Dimi- 
trov din Petro
șani.

care, chiar^, 
denumirea 

arată cărui 
își datoresc 

stra- 
Institutului
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te fac de rușine"...

să culegi de pe timp ți 
să le pui în pahar, să

multa®

Jalba celor șase vagonete

creatoare în producție

dură-tc, de ne
6

M ICA

vagonete uitate 
ptr. conf. D. C,

Ce reprezintă pentru statul 
sovietic o oră de munca

• In decurs de o oră în 
U.R.S.S. se produc 6.782 tone de 
oțel. 14.282 tone de țiței, 3.240.740 
bucăți de cărămidă, 509.260 metri 
țesături de bumbac. 43.980 pe
rechi încălțăminte.

• Numai din fondurile de stat 
în U.R.S.S. se construiesc în fie
care oră 3.700 m. oătrati de su
prafață locuibilă.

In fiecare minut sînt date în 
folosință două apartamente de 
cîte 30 m. patrati.

• In perioada 19—23 Iulie, lu- 
crîhd fn două schimburi, colhozu
rile și sovhozurile țării au sece
rat în fiecare oră de lucru 90.000 
ha și au treierat peste 80.000 ha 
de culturi cciealiere.

• lntr-o oră de lucru, la uzi
na chimică din Groznîi s-a pro
dus din gaze aceeași cantitate 
de alcool sintetic, acetonă și fe 
noi pentru care se consumau îna 
Infe câteva zeci de tone de ce 
Teale de bună calitate.

• In colhozul „Lenln“ din ra
ionul Ralinin, ținutul Krasnodar 
s-au obținut intr-o oră la mulsul 
vacilor 75 hi. de lapte. Este sem- \ 
nificativ faptul că în 1953 intr-o ' 
oră se obțineau numai 11 hi

• Întreprinderile industriei a- 
limentare din regiunea Podolie 
au produs într-o oră aproxima
tiv 9 tone preparate de carne, 6 
tone de unt. tot atîta chefir. 
Iaurt și alte produse lactate. Fa
bricile de conserve aii livrat 3.000, 
de cutii de conserve de lapte, 
ceste 5.000 cutii conserve de 
fructe și legume

• Depășind sarcinile planului 
la toate tipurile de produse, fi
latorii, țesătorii șl muncitorii sec
țiilor de finisaj de la combinatul 
de bumbac din Ralinin, au produs 
înir-o oră 2.187 kg. de fire, , 
15.180 m. țesături crude, 41.814 
m. țesături unteotore, imprimate 
pe fond alb — stambă, 
nel, celofibră și albituri

• Combinatul minier 
mai mare unitate de 
din regiunea economică Irkutsk 
In decurs de o oră minerii bazi
nului carbonifer de la Cejemho- 
vo au trimis la suprafață 2.500 
lone cărbune — cu 500 tone măi 
mult decît se extrăgea pe oră în 
iulie 1958. Extracția de materii 
prime pentru industria cimentu
lui din cariera ..Pereval“, situa
tă la mare altitudine în munții 
Saîan, a crescut de aproape două 
ori. S-au obținut sporuri apre
ciabile la extracția de aur, gra
fit, caic și ghips.

• Secția de sudură electrică a 
uzinei de țevi din Celeabinsk a

i produs liitr o oră o Cantitate de 
■ țevi suficientă pentru a instala 
j 7,5 km de conductă magistrală. 
) ,

satir, fia-

este cea 
producție

i U
■fi
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Sîntem șase vagonete și zău 
că nu mai ținem minte de tind 
avem domiciliul forțat pe linia 
moartă din dosul halei gatere
lor de la mina Petrila. Știm doar 
că atunci tind am avut neferi
cirea să venim aici eram în pli
nă putere și ne simțeam mîndre 
că putem fi și noi de folos. Dar 
de atunci am pătimit multe. 
Ploile de toamnă și primăvară 
ne-au umplut de reumatisme, 
iar gerul iernii ne-a înghețat. 
Acum stăm și ne perpelim la 
soare și tare ni-e frică să nu 
murim de insolație.

Gurile rele spun că am avea 
și noi o mamă (conducerea mi
nei Loneal), că înainte vreme 
transportam cărbunele extras de 
minerii de acolo, dar de tind 
ne-au luat locul surorile noastre

-------- Q

PUBLICITATE
SF. ANGAJEAZA...
...de către administrația canti

nei din Petrila un „specialist“ 
in ale scrisului cu creta, care 
are singura sarcină de a scrie 
zilnic meniul cantinei pe tabla 
destinată acestui scop. Pînă a- 
tunci meniul cantinei va rămîne 
pentru abonați... secret,

SE CAUTA...
...ace pentru mașina de cusut 

de la unitatea nr. 1 de cizmărie 
a cooperativei „Jiul" din Petro
șani, din lipsa cărora mașina stă 
nefolosită. Dacă cineva (chiar 
din conducerea unității} găsește 
ac pentru „cojocul“ celor care nu 
aprovizionează unitatea cu ma
teriale necesare, îl poate aduce 
responsabilului acestui atelier.

SE RECOMANDA...
...o nouă „metodă“ de păstra

re a berei de către responsabilul

Se mai intim- • 
plă ca unii con
sumatori tind 
pleacă din loca
lurile de deservi
re publică să ia 
cu ei solnițe, tar 
cîmuri, scrumie
re, pahare etc

Ea: Ce faci dragă? De ce ie spargi?.
El: Nu e nici o pagubă. Le- am adus de la restaurant...

Metalele din scoarța 
pămîntului

In scoarța pămîntului, formată 
dintr-un strat gros de circa 16 
km., se găsesc aproximativ 
775.000.000 miliarde de tone de 
fier. 2.000.000 miliarde tone de 
cupru, 93,5 miliarde tone de aur, 
iar uraniu de aproximativ 100 
ori mai mult decît aur. Si rezer
vele de radiu sînt relativ mari* 

PE DRUMURI DE MUNTE

mai mari de 10 tone, noi am fost 
lăsate în părăsire. Așa-i tind ai 
mamă vitregă. Deunăzi un ttnăr 
muncitor de la mina Petrila — 
numai ce Ie spune

— ia uitați-vă 
Ce ar fi să luăm 
astea și să le dăm

— Ce vorbești ? 
că-s ale Lonei — 
altul.

Dacă
părăsit, 
înfiază 
dai? Ascultă ialba noastră a 
lor șase vagonete părăsite și 

scapă de năpastă.

ortacilor : 
aici, fraților. 
Si valónetele 
la fier vechi ?

Tu nu vezi 
răspunse un

însă mama noastră ne-a 
nu ne supără dacă 

alții. Ce spui mamă

gradinei de vară (restaurant) 
din Petrila. Berea se vinde cal
dă, sub gramajul necesar, pe 
mese nespălate și cu garnituri 
de... muște. In felul acesta berea 
se păstrează intactă (nu se vin
de) iar responsabilul restauran
tului are astfel timp să se ocupe 
și de bunul mers al gradinei de 
vară. Conducerea T.A.P.L. Pe
troșani poate studia cu atenție 
noua „metodă“, care poate fi ex
tinsă (sau extirpată) și in alte 
unități

(După corespondența tov. 
Panait Constantin)

SE CERE...
...volumul ..Maestria poetică", 

de către biblioteca din Petrila, 
care a fost pierdut... din vedere, 
să fie comandat, deși 
bibliotecii solicită

timD

cititorii 
de mult

— îmi ești prie
ten... îsi începe 
omul povestea. Și 
chiar de prie
teni e vorba. Adică nu chiar de 
prieteni totuși... Dar iată câ 
mă-ncurc, nu știu cum să-ți 
spun ! E vorba de fapt de oameni 
care par doar a-ți fi prieteni, pe 
cînd în realitate...

Dar stai, mai bine să-ți po
vestesc tot și-apoi poți judeca și 
Fu singur. Uite îl cunoști pe A- 
miceanu, î> cunoști și pe Porum- 
beanu, le cunoști și nevestele 
Sînt coleg de birou cu cei doi, 
după cum bine știi Ca între co
legi ne am mai ajutat. Dar cum 
eu sînt mai vechi, îi ajutam mai 
mult. La un moment dat s-au o- 
bișnuit să Ie fac eu o parte din 
lucrări, adică să le satisfac ha- 
tîrurile. Și cum nu tăceam ceva 
(vezi că am și eu treburile mele) 
numai bine se supărau pe mine.

Nu de mult a dat năpasta peste 
mine. Am fost avansat în funcție, 
așa că am devenit șef — să vezi 
si să nu crezi — peste Amiceanu 
și Porumbeanu. O pacoste, 
alta. De atunci 
schimbat. Da’ să 
unul nu mă mai roagă să-i 
ceva, ci — vai de capul meu ! — 
îmi fac pur și simplu curte. îmi 
zîmbesc, mă iau cu binișorul, mă 
invită la o țuică, îmi laudă ro
chiile nevesti-mi și cîte și mai 
cîte. Numai timp să ai să-i as
culți... Degeaba orice insistență

nu 
s-au 
Nici 
fac

lucrurile 
vezi cum.

lntr-un bloc diotre-aceste* noi, muncitorești, 
fetiță iubită, țwț. ,
vom avea o odaie tihnită, 
cum iți dorești...
cumpara-ne-vom mobilă de nuc. în rate: 
masă, scaune, scrin șl... de toate 
poate și... un leagăn; așa... ca să fie... 
fntr-un colt al odăii, în ramă aurie, 
aplecat peste pat — veghetor al iubirii — 
o să punem tabloul cu mirii...
Iar perdelele tale, lucrate ca „zestre“, 
cu mîndrie ascunsă, le-t pune-n ferestre... 
Va „cînta“ aparatul de radio-n casă, 
tu vei face mîncărurl gustoase... La masă, 
invita-vom prieteni, tovarăși de muncă... 
Si vom sta s-ascultăm împreună 
o romanță duioasă, o muzică bună, 
sau vom merge-n plimbare pe luncă, 
să culegi de pe timp li aroase, 

miroase...
Me-i certa că „e 5“ 

„c-o să-ntirziu la șut și 1 
Eu, simțind că „nu-i bine", 
le-oi certa că mă cerțl, mii certa că te cert... 
Și-apol, pînă la urmă, mă ierți— și te iert. 
Și, plecfnd (ca să-ți astimpăr necazul!) 
țl-oi lua drăgălaș între palme obrazul 
sărutîndu-ți gurița cu sete...
(iar mușcatele roșii din glastră, 
surizînd între ele. discrete.
și-or întoarce privirea, citind pe fereastră). 
Pe la-amiază, copiii, ieșind de la școală, 
„Bună-ziua“-mi vor da cu sfialăt 
șoptindu-și o taină grozavă șl mare: 
„Acesta îi soțu’ Iu’ tovarășa-nvățătoare T*
Si vom fi. amîndoi,
doi eroi 
(pozitivi, negreșit 1) 
în romanul vieții acesteia noi, 
fără Intrigi sl... fără .-.Ursit“.

MIHA1L ROMAN 
student 

membru al cenaclului literar 
„Minerul“ Petroșani

Vaccin centra arsurilor
încă de mult timp acțiunea te

rapeutică a vaccinurilor a salvat 
omenirea d la multe boli peri
culoase, anihilînd acțiunea auto- 
otrăvirilor produse de plăgile da
torită rănilor

Recent, savantul sovietic Nico
lai Feodorov, a pus la punct un 
nou vaccin, care face omul a- 
proape invulnerabil contra conse
cințelor nefaste produse de ar
suri. Feodorov a observat că ani
malele ce att suferit arsuri, supor
tă mai bine stadiul de otrăvire 
datorită rănilor survenite

Atunci i-a venit ideea acțiunii 
anticorpi' ir care se nasc in orga
nism după prima arsură, produ- 
cînd un fel de imunitate contra 
arsurilor următoare. Noul, ser con
tra arsurilor înlătură efectele de 
autootrăvtre produse de arsuri

Cea mai scăzuta temperaturii 
din Asia centrală

Cea mai scăzută temperatură 
a aerului în Asia Centrală, mi

PRIETENI I
pentru ai face să lucreze. Din a- 
tîtea laude mă aleg doar cu du
reri de cap tn urma lucrărilor 
proaste pe care le prezintă șl pe 
care trebuie să le refac.. Vre! 
să mă-ntrebi de ce nu sînt Sanc
ționați ? Așa ? Apoi află ca de 
geaba încerci așa ceva, că ei sînt

NĂRAVURI
prieteni cu toată lumea, prieteni 
și cu șeful meu... Cu toată lumea, 
auzi ?

Cît îi ziua de marp na i m < 
scoți din „servus“’, 
au pe cîte cineva de 
mine mă 
cel puțin trei ori pe zi. Și astea 
încă sînt zile fericite...

Stai, n-am terminat încă. Toate 
acestea le mai suporți, m>i 11- 
crezi ceva în plus și pe: tru ei 
și „prietenii“ nu se supăra pe 
tine...

Dar să vezi alt necaz 1 Dacă 
tot mă perie ei în față, ap >i îsi 
scot pîrleala pentru fiecare cu
vinte! cu cîte trei bîrfe î1 spate 
Uite nu mai denarU : dăunăzi 
s-au adunat... Pti 1 Ge mi-a fost 
dat să aflu din discuția lor ! Mi 
s-a făcut pârul măciucă, nu alta 1 
Ala, (adică eu) zicea Amiceanu,

întotdeauna 
sah tat. Pe 

salută de exemplu de
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nus 53,6 grade, a fost înregis
trată de meteorologii kirghizi în 
Valea Ak-Sai din Tian — Sânul 
central.

Pînă nu de mult, se estima că 
în locurile muntoase cele mai 
reci din Pamir și Tian—Șan, 
temperatura nu scădea niciodată 
sub minus 44 grade.

Aerul rece coboară de-a lun
gul versanților muntoși, apro- 
piindu-se de depresiune, unde 
rămîne imobilizat, fapt ce expli
că temperaturile atît de scăzute.

Sterilizarea laptelui 
cu ajutorul aburilor

Recent, pentru a păstra frăge
zimea laptelui sterilizat timp de 
cel puțin 4 săptămîni. Institutul 
de cercetări chimice din Brno (R. 
Cehoslovacă) a pus ia punct O 
nouă metodă pentru tratarea lap
telui cu ajutorul aburilor filtrați.

Laptele astfel tratat se poate 
transporta și depozita timp de 
peste o lună, neputindu-l distinge 
de laptele muls proaspăt.

66 e un tip infect... 
Si e un tîmpit 
(era vorba tot de 
mine) si cite și

am
un

aliat că e.i sînt 
incapabil, ce mai

mai cîte.
Uite așa 

un imbecil, 
la deal, la Vele, un om de nimic, 
un papă lapte. M-am înfuriat rău 
cînd am auzit toate acestea. Ho- 
târîsem ca a doua zi dimineață 
să le-o spun de la obraz că sînt 
niște oameni cu o mie de 
că sînt niște creaturi lipsite 
caracter. Dar hotărîrea... hotărîre 
a rămas...

Stai, n-am terminat încă... Cînd 
i-am văzut dimineața aprojț iin- 
du-se de mine, mă pregăteam să-I 
întîmpin așa cum se cuvine. Dar 
iată-i pe amtndoi zîmbind plini 
de voie bună, salutîndu-mă cu o- 
bișnuitul lo>- „serv'K*- 
un torent de înt-ehărb 
văd așa, ce să I? m ! 
mic. Și-am zis că 
spus povestea cu 
mințit...

Stai, stai că tot 
nat... Adică, cum ți-am mai spus, 
nu le-am zis nimic. Dar peste o 
oră aproape fără să vreau le-am 
ascultat o ccnvorbire. Ce crezi, 
ce diseilteu... Despre mine frate.. 
Și tot în același tel... Ei ce pă
rere ai despre astfel de oameni ? 
...Nu știu ce părere ai, dar la 
nici un caz oameni de omenie nu 
sînt. E bine însă că sînt foarte 
puțini din această specie

V. ADRIAN

urma* de 
Cînd îi

NU 
■ ni-a 
m-a

spur 
care

n-am terml-
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DOUA TINEREȚE
Am învățat-o „furînd“, că de 

cum mă vedea maistrul că mă 
uit cum lucrează îmi trăgea cîte 
o palmă pe după cap și mă pu
nea la corvoadă. Am prins azii 
un pic, mîine iară și în aproape 
40 de ani iaca am învățat. Dar 
tot mai am de învățat că loco
motiva are multe chițibușuri și 
dacă nu le cunoști ca la carte 
nici reviziile și reparațiile nu ies 
cum trebuie. Învăț fiindcă așa 
se cade unui comunist să țină 
pas cu tot ce-i nou și înaintat. 
Și perfecționîndu-se mereu 
învăța și pe alții.

— De-1 întrebi cîți tineri 
1 ¡ficat, stă și se gîndește. 
doar mulți, a cam pierdut 
numărătorii.

chiar pe toți nu-i mai 
Tomuș Ioan și Corno- 
îs ingineri și nu mi-e 
ei. Tare-i plăcea me-

Tovarășul 
mai e tânăr, 
riduri e ce-i 
rele de păr 
podobesc tîmplele. Dar cînd îl 
vezi cum lucrează, nu-ți vine a 
crede că are 54 de ani bătuți pe 
muchie din care mai bine de 38 
a robotit mereu. Sub mîna lui 
de lăcătuș priceput, au învățat 
meserie mulți tineri de la De
poul C.F.R. din Petroșani. Și 
nu i unul care să nu-i fi învățat 
pe tineri așa cum trebuie. Tine
rii au învățat fiindcă au asigu
rate toate condițiile s-o facă. 
Nu-i nici un nou venit în bri
gadă, ca bătrânul Tomotaș să 
nu-1 ajute cu grijă părintească. 
Numai ce-1 auzi spunînd :

■— învață tinere, că ai deschi
se larg porțile spre învățătură, 
nu ca mine cînd eram de vîrsi
ta ta.

— Cum 1 dumneata n-ai putut 
învăța ? Atunci cum de știi me
serie cît un inginer ? — îl întrea
bă mirat cîte un tînăr.

Tomotaș Petru nv 
Acest lucru îl arată 
brăzdează fața fi- 
argintiu care-i îm-

poate

a ca- 
Sînt 
șirul

<
l

Unul dintre cei 
mai buni

de 
și

co- 
Agi- 
scos

l-a

Să dăm iui nou impuls 
activității formațiilor 
artistice de amatori !dă. Astfel, după primul examen 

dat cu organele de miliție, dia 
cei 65 tineri prezenți 42 tinerii 
au reușit să obțină carnetul de 
conducător auto.

La aceste rezultate au contri
buit și instructorii auto Nedelcu 
Valentin, ing. Cosa Dumitru, 
Csatlos Victor. Krescu losif și 
Crainic Sabin care au depus 
toate eforturile pentru a pregăti 
în cît mai bune condițiuni pe 
tinerii cursanți.

Analiza modului în care se 
desfășoară munca asociației1 
noastre în raionul Petroșani, fă
cută de Comitetul raional dte 
partid la începutul acestui an, 
a dat un nou imbold pregătirii 
în cercurile de conducători auto.

Comitetul organizatoric raional 
A.V.S.A.P. va lua măsuri ca pînă 
la reexaminarea elevilor amî- 
nați la primul examen, să asi
gure intensificarea pregătirii, 
astfel ca toți cei 23 tineri ră
mași să obțină carnete.

I. PALIȚA 
corespondent

Rezultatele obținute în anul 
trecut de raionul Petroșani în 
pregătirea conducătorilor auto 
au fost slabe. Lucrul acesta a 
determinat Comitetul organizato
ric raional A.V.S.A.P. Petroșani 
să analizeze cu toată seriozita
tea starea de lucruri existentă 
și să ia măsuri pentru desfășu
rarea în cît mai bune condițiuni 
a acestei importante activități.

Cunoscînd că unul din facto
rii care a>u influențat negativ 
pregătirea membrilor A.V.S.A.P. 
în domeniul auto a constituit-o 
insuficienta bază materială aflată 
la dispoziția cercurilor, Comitetul 
organizatoric raional A.V.S.A.P. 
a apelat la sprijinul unor între
prinderi cu posibilități în acest 
domeniu. Solicitate, conducerile 
întreprinderilor I.G.O., S.T.R.A., 
I.R.T.A., I.T.C. și „6 August'' 
Petroșani, au răspuns la acest 
apel, acordînd cercurilor auto 
sprijinul necesar.

Rezultatele bunei pregătiri 
auto desfășurate în cadrul cer
curilor nu au întîrziat să se va-

(Urmare din pag. l-a)

Popovici, „Partidului părinte“ 
de C. Romașcanu, „Partid pute
re neînfrînată" de V. ^Timiș; cîn- 
tece patriotice ca „Slăvim o via- 
ță nouă“ și „Măreț pămînt al 
patriei iubite“ de I. Chirescu, 
„Cîntec despre eliberare“ de Gh. 
Danga, „August douăzeci și 
trei“ de E. Lerescu, „Patria 
mea“ de C. Marin, „Patrie iu
bită“ de M. Neagu, „Eroul de 
ia Tiszaiak“ de Z. Popescu, cân
tece despre pace și prietenie ca 
„Frate sovietic prieten iubit" 
de V. Timiș, 
niei“ \ . ..
înfrățire“ de V. Popovici, 
tenie’1 de L. Profets, r 
frați iubiți sovietici“ 
ga și multe altele.

Pentru recitatori și 
tistici se recomandă 
„23 August 1944“ de 
„Cintec în august“ de D. Deșliu, 
„Lumini din august“ de Ana 
Soit, „Cînd s-a născut întîia 
stea“ de E. Frunză, „Ține min
te“ de M. Gavril, „Cu 23 Au
gust în concediu“ de C. Sîrbu, 
„Partidului“ de D. Botez, „Par
tidul“ de A. Margul-Sperber, 

In fața partidului“ de Z. Márki, 
................... de V. Tulbure și

prieten iubit' 
„Cîntecul priete- 

de I. Chirescu, „Cîntec de 
, „PG* 

„Cu voi 
de O. Var
cititori ar- 
bucăți c* 
M. Beniuc,

— Apăi 
știu. Iaca, 
ciu Iulian 
rușine cu 
seria și cartea și lui Iloiu Victor. 
Acum îi la Institutul feroviar din 
București și nu peste multă vre
me numai că aud că a ieșit și 
el inginer.

Numai în acest an au învățat 
meseria de la comuni :ul Tomo
taș Petru încă vreo 8 tineri. Unii1 
din brigadă știu deja meserie nu 
glumă.

— Purcaru loan. Croitorii Oc
tavian și Repede Petronel au 
deja aripi — Cum obișnuiește să 
spună tov. Tomotaș. Poți să-i 
lași să lucreze singuri că fac 
treabă bună. Acum însă, de vreo 
5—6 zile am primit 4 boboci. E 
drept că-s cam stîngaci, dar se 
văd a fi băieți silitori, așa că O 
să iasă meseriași buni din ei.

Cu toate că brigada e formată 
numai din tineri, sub îndrumarea 
comunistului Tomotaș Petru ea 
execută lucrări de bună calita
te si înainte de termen. Cînd a 
avut de făcut revizia cu ridica
rea de pe osii a locomotivei 
150.091. a terminat lucrarea cu 
5 zile mai devreme. Apoi brigai- 
da a lucrat Ta 
mărul 50679. 
dată gata cu 
termen. Acum 
parații curente, spălări de caza
ne și revizii periodice. Toate 
sînt făcute bine și repede cu e- 
lanul tineresc ce caracterizează 
întreaga brigadă. Acest elan a 
fost imprimat brigăzii de bătrâ
nul Tomotaș care de 15 ani în
coace. de cînd zorii libertății au 
răsărit pentru prima oară dea
supra patriei noastre, își trăiește 
cea de-a doua tinerețe.

Ca după cutremur
O-

’¿Tării' mele“ 
altele.

Formațiile 
aleagă piese 
evenimentului eliberării. în ace 
lași timp care să poată fi moi> 
taie fără dificultăți mari și în 
timp cît mai scurt posibil. De 
aceea în primul rînd se recoman
dă piesa „Oaspetele din faptul 
serii" de H. Lovinescu și „In 
august cerul e senin“ de I. Mi- 
hail. Acolo unde posibilitățile 
permit se pot pune în scenă și 
alte piese ca „Tokio anunță" de 
A. Novac, „Eroina de pe Jii“ de 
N. Tăutu, „intr-o seară de toam
nă“ de $t. Tita, „Casa din liva
dă“ de I. Joidea, „Gara mică“ 
de D. Tărchilă și altele.

Responsabilii culturali din 
cadrul comitetelor sindicale, in
structorii artistici trebuie să ia 
deîndată măsuri pentru comple
tarea repertoriilor, pentru im
pulsionarea muncii artistice. Ift 
acest scop să se studieze caietul 
editat în luna iunie a. c„ de Ca
sa centnlă a creației populare 
București intitulat „Recoman
dări de repertoriu pentru forma
țiile artistice de amatori corale, 
teatrale, recitatori și cititori ar
tistici, In vederea sărbătoririi 
celei de a XV-a aniversări a eli
berării patriei noastre“ și în ra
port cu posibilitățile locale, cu 
timpul ce a rămas încă, să se 
treacă de îndată la pregătirea 
unor programe corespunzătoare, 
tn așa fel îneît toate formațiile 
artistice de amatori din raion să 
întîmpine cu noi succese în acti
vitatea lor marea sărbătoare a 
paporuîuI'nostTu.

de muncă. Prin exemplul perso
nal dat de agitatori tn reduce
rea prețului de cost și prin mun
ca desfășurată de ei în sector, 
toate brigăzile respectă consu
mul specific de materiale, con
form monografiei de armare și 
recuperează însemnate cantități 
de material lemnos prin refolo- 
sirea unor armături după prăbu
șirea abatajelor. Brigăzile con
duse de tov. Călin Ioan, Petric 
Simion și altele sînt exemple 
demne de urmat în această di
recție. Ei recuperează lunar cîte 
3—4 m. c. de material lemnos.

Prin sporirea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui si reducerea consu
mului de energie și de materiale, 
sectorul a realizat DÎnă în pre
zent o economie de 280.000 lei. 
Tot de la începutul anului sec
torul a extras peste 10.000 tone 
dîe cărbune în afara sarcinilor de 
plan.

însuflețiți de recentele hotă- 
rîri ale C.C. al P.M.R. cu privi
re la "îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, mine
rii sectorului V Jieț și-au luat noi 
angajamente. Ei s-au angajat să 
extragi pînă la sfârșitul anu
lui încă 5000 tone cărbune și 
să realizeze pe întregul an eco
nomii în valoare de 400.000 lei.

Hotărîrea colectivului sectoru
lui de a menține în continuare 
distincțiile obținute, prezintă 
garanția că și aceste angaja
mente vor fi realizate

teatrale 
care să

Tulbure și 
î 

trebuie sfi 
corespundă

Cirtd s-a aflat în atelierele 
mecanice din Bărbălerii de re
centele hotariri privind măsurile 
in vederea ridicării bunăstării 
celor ce muncesc, un grup 
strungari, lăcătuși, forjări, 
sudori l-au înconjurat pe 
munisltil Anca Alexandru, 
taiorul Anca Alexandru a 
ziarul împăturit cu grijă,
netezit mîngiind cu degetele 
butucănoase literele care for
mau textul raportului prezentat 
de tovarășul Gheorgh" Gh or- 
ghiu-Dej în ședința plenară a 
C.C ai P.M.R. din 13-14 iulie 
1959 si apoi a 'început să ci
tească. l-ețele ascultătorilor cu
prinși de emoție erau luminate 
de vestea îmbucurătoare. Vrînd 
să mulțumească partidului pen- 

\ tru marea grijă ce le-o poartă, 
S s-au înțeles să organizeze o zi 
\ de producție mărită în care cea 
S mai mică depășire de plan să 
1 fie de 10 la sută. Angajamentul 
) a fost însă cu mult întrecut. 
’ Majoritatea mancitorilor au 

reattzat depășiri Intre 49—i»P 
!la sută. Frintre ei se afla și 

frezorul Anca Alexandru.

...August 23 din. anul 
l-a găsit pe tinărul Anca 
xandru călind cu cobilița 
în pivnița cîrciumarului 
satul natal. I se spunen 
în prăvălie: Suferea alături și 
la fel de mult ca slujnica 
din bucătărie ori ca vizitiul, 
ba uneori mai mult chiar Cînd 
i se părea jupînului că este 
prea puțină apă în hîrdăul în 
care vinul se „fabrica" peste 
noapte, bietul, băiat de prăvă
lie nu scăpa nebătut nici dacă 
se furișa' în cușca cîinelui. Cu- 
rînd în viața fiului de țăran 
oropsit s-a produs o schimbare. 
A Intrat In organizația de ti
neret și mai apoi a apucat dru
mul spre Valea Jiului.'1-a fost 
dragă cartea și nu i-a fost 
greu să învețe meserie. Pe vre
mea aceea în locul atelierului 
de astăzi din B rbăteni cu sec
ție 'ie strungărie, motoare, tîm- 
plărie, sudură, vulcanizare for
jă, secție di rodaj, de polizat 

\ freze și de reparații auto era 
un mic atelier improvizat din 

\ sc'tndurl, un atelier înzestrat cu 
(i un singur strung. Sub ochii lui 
h a crescut și cartierul de lingă 
\ atelier und locw«s- salar' 
h Întreprinderii de explorări Lu- 
/ peni de care aparține 
i' rul. Lui i-a revenit 
i1 cinste începînd din anul 1954 
i’ de a coordona 
(' comitetuiid sindical

și mai tîrziu să fi? ales de co- 
< muniști in biroul organizației 
\ de bază și în comitetul de 
\ partid al orașului Lupeni. Acum 
S frezorul Anca Alexandru ur- 
S mează cursurile de pregătire ca 
S la toamnă să se prezinte la exa- 
J menul de admitere pentru clasa 
> VIfl-a. Este unul dintre cei 
? mai sirguincioșt elevi si mereu 
r in fruntea luptei pentru apli- . 
/ care a politici' partidului. )
? M, LAZAR 2
-———-------j
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1944 
Ale- 
apă 
din 

băiat

5

șî atelt/ 
sarcina de

activitatea 
d' secție

I) )
i

locomotiva cu nu- 
Si aceasta a fost
7 zile înainte de 
brigada face re-

D. CRtȘAN

Pînă acum un an. strada Bra
zilor din Petroșani era o stradă 
obișnuită, ca atîtea altele din o- 
rașul nostru : pavată cu piatră, 
avînd șanțuri de scurgere a a- 
pelor de ploaie etc. Locuitorii, 
grijulii, o măturau și o stropeau, 
se preocupau de buna ei întreți
nere.

Au venit însă constructorii... 
Pavajul a fost scos și în lungul 
micii străzi a fost săpat un șanț 
adine. După cîteva luni de la 
săpare, au fost aduse conductele 
și montate. Apoi, șanțul a ră
mas deschis pînă s-a făcut con
trolul... A mai stat desfăcut pînă 
s-au găsit muncitori pentru a-1 
astupa. Insă, degeaba au răsuflat 
puțin locatarii frămîntatei stră
duțe a Brazilor, că iar au venit 
constructorii, au deschis șanțul, 
au scos conductele, au săpat un 
alt șanț alături de cel vechi —

care cică era prea aproape de__  _ ___ . . a 
conductă de apă potabilă — au 
băgat înlăuntru conductele și a- 
runcat pămîntul...

In prezent, aspectul 
atît de mult încercate 
după... cutremur (Ah, 
ca după constructorii), 
dînci și movile mari de pămînt, 
pietroaie împrăștiate, băltoace și 
noroi, pavajul dispărut etc. în- 
cît a devenit complet improprie 
circulației.

Locuitorii străzii Brazilor, in
vită călduros tehnicienii con
structori ai șantierului Petro
șani să-și facă promenada — 
dacă pot și au curajul — pe 
străduța lor. Poate că unii dintre 
ei care vor scăpa fără picioare 
rupte, vor lua măsuri de reface
re a ceea ce au stricat, dînd un 
alt aspect locului înfățișat în 
clișeu.

VIAȚA B E PARTI B

Muncă avhrtată pentru realizarea angajamentelor

străduței 
arată ca 

scuzați, 
Gropi a-

t

Minerii de la sectorul V al 
minei Lonea au pornit cu plin 
avînt încă de la începutul anu
lui în întrecerea socialistă pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Conferința raională de partid 
în privința sporirii și ieftinirii 
producției de cărbune. Drept re
zultat pînă la 1 Mai a. c., colec
tivul sectorului V Jieț a extras 
peste 6.000 tone de cărbune în a- 
fara sarcinilor de plan și a rea
lizat o economie în valoare de 
166.000 lei. De atunci harnicul 
colectiv al sectorului deține dis
tincția ..Casca de aur a tehni
cianului“ și drapelul roșu de 
sector fruntaș pe exploatare.

Colectivul sectorului și-a fixat 
noi obiective în întrecere șt și-a 
sporit și mai mult eforturile. 
Brigăzile de mineri s-au anga
jat să extragă în cinstea zilei 
de 23 August încă 5.000 tone de 
cărbune în afara sarcinilor de 
plan și să realizeze noi econo
mii. Pentru înfăptuirea noilor 
angajamente conducerea secto
rului a elaborat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice me
nite să sprijine eforturile mine
rilor.

Pentru comuniștii din sector 
desfășurarea unei bogate acti
vități politice de masă a devenit 
o preocupare principală. Biroul 
organizației 
tov. Vraciu 
agitatorii cu 
te probleme

de bază (secretar 
Loghin) a instruit 
cele mai importan- 

ale activității secto-

rului. Cei peste 90 de agitatori 
au fost repartizați pe locuri de 
muncă. In prezent în sector nu 
există nici o brigadă în cadrul 
căreia să nu lucreze agitatori, 
membri sau candidați de partid. 
Agitatorii au început să desfă
șoare o intensă activitate în rîn- 
dul brigăzilor, organizînd cu re
gularitate convorbiri, purtînd 
discuții cu minerii pe marginea 
sarcinilor economice care stau 
în fata sectorului.

Sporirea randamentelor a con 
stituit un obiectiv important al 
muncii de agitație. Tovarășii 
Toacă Ștefan, Călin Ioan, Timar 
Gheorghe și alți agitatori au ex
plicat pe larg brigăzilor în ca
drul cărora lucrează că înfăptui
rea angajamentelor luate în în
trecere în privința creșterii pro4 
ducției de cărbune depinde în 
primul rînd de realizarea unei 
productivități cît mai înalte. Ei 
au, arătat minerilor si căile spo
ririi randamentelor indicîndu-le 
să întărească disciplina în pro
ducție, să organizeze judicios 
munca, să folosească din plin u- 
tilajele etc. Ca rezultat al mun
cii politice desfășurate în scopul 
sporirii randamentelor, pe tri
mestrul II brigăzile sectorului 
au realizat o productivitate de 
1,77 tone/post pe sector, depă
șind sarcina de creștere a pro
ductivității muncii cu 18,7 la 
sută. La acest rezultat toate bri
găzile și-au adus contribuția ne-

fiind nici una 
mai frumoase 
ceasta direcție 
găzile conduse 
că Ștefan, 
Gheorghe și Petric Simion care 
au realizat o productivitate 
2,50—6,90 tone pe post.

Extragerea unei producții 
calitate a stat de asemenea 
atenția muncii agitatorilor. Pen
tru îmbunătățirea calității pro
ducției, agitatorii Andiraș Mihai, 
Sferlea Melente, Săcăiuș Ioan și 
alții au organizat numeroase 
convorbiri cu brigăzile, îndeo
sebi cu vagonetarii și crațeriș- 
tii, explicîndu-le cît de mult gre
vează asupra prețului de cost 
al cărbunelui calitatea proastă 
a producției, arătîndu-le totoda
tă importanta alegerii șistului la 
locul de muncă. In urma acestor 
discuții purtate de agitatori 
preocuparea brigăzilor pentru 
extragerea unei producții de ca
litate s-a îmbunătățit și mai 
mult. In ultimele luni sectorul V 
Lonea nu a mai fost penalizat 

pentru calitatea necorespunzătoa
re a cărbunelui.

Reducerea consumului de ma
teriale și de energie în scopul 
realizării de economii cît mai 
însemnate a stat de asemenea în 
atenția muncii politice. Agitato
rii âu explicat muncitorilor im
portanta economiilor și căile 
prin care ele se pot realiza, în 
raport cu condițiile fiecărui loc

sub plan. Cele 
rezultate în a- 

le-au obținut bri- 
de tovarășii Toa- 

Călin Ioan, Timar

de
de 
în
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Vizita vicepreședintelui Nixon 
în U. R. S. S

SVERDLOVSK 31 (Agerpres). 
TASS anunță ;

Vicepreședintele S.U.A., Richard 
Nixon și persoanele care îl în
soțesc au vizitat noua uzină de 
țevi din Pervouralsk și palatul 
cultural al uzinei. In convorbi
rea cu conducătorii uzinei Ri
chard Nixon și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că i s-au 
dat toate posibilitățile să cu
noască, după cum a declarat el, 
o întreprindere modernă de o 
înaltă productivitate.

Din Pervouralsk oaspeții au 
plecat în orașul minier Deg- 
tinrsk. unde se află o mină de 
cupru. Directorul minei a oferit 
în cinstea oaspeților un dejun

cu prilejul căruia vicepreședin
tele S.U.A. a toastat în cinstea 
lui K. E. VorosHov și N. S. 
Hrușciov.

După dejun vicepreședintele și 
persoanele care îl însoțesc au 
coborît în mină, au vizitat punc
tul medical aflat la o adîncime 
de 250 metri. In unul din abata
jele minei. Nixon a urmărit 
funcționarea unei mașini de fo
rat. I

Impărtășindu-șî impresiile în 
legătură cu mina, Nixon a de
clarat : Utilai modern, excelent.

In seara zilei de 30 iulie oas
peții americani s-au înapoiat la 
Sverdlovsk.

■■ • ~

Convorbire între
A. A. Gromîko și L. Bolz

GENEVA 31 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In seara zilei de 30 iulie după 
întîlnirea miniștrilor Afacerilor 
Externe ai U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franței a avut loc o con
vorbire între A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și L. Bolz. ministrul 
Afacerilor Externe al R.D.G. Au 
continuat consultări în legătură 
cu propunerile care sînt exami
nate de participantii la Confe
rința de la Geneva.

La aceste consultări au fost de 
fată din partea delegației sovie
tice ; V. Zorim M. Pervuhin, I. 
Malik, I. Ilicev și O. Seleaninov; 
din partea delegației R.D.G. O. 
Winzer, H. Toplitz, P. Florin, W. 
Meissner și G. Kegel.
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Teatrul de stat
VALEA JIULUI** Petroșani

anunță un concurs în ziua de 5 august 1959 orele 9 dimi
neața pentru ocuparea unui post de actriță categoria IV, vîrs- 
ta 25—35 ani.

Înscrierile se primesc pină la 3 august la direcția tea
trului.

Se
tufului
tistică

vor depune actele personale și de absolvire a Insti- 
de teatru precum și un memoriu de activitatea 
desfășurată.

Probele : Frrgmente dintr-o piesă jucată și versuri.

Aprovizionați-vă din 
timp cu borcane pentru 
conserve și murături.

H
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în sprijinul convocării unei 
conferințe la nivel înalt
DJAKARTA 31 (Agerpres).
Comitetul național al partiza

nilor păcii din Indonezia a che
mat diferite organizații obștești 
și fruntașe pe tărîm obștesc și 
politic să sprijine idteea convo
cării unei conferințe 
înalt, pentru 
mai importante 
naționale.

In scrisoarea
Aidit, secretarul „____ ___
al P.C. din Indonezia, a decla
rat că sprijină întrutotul chema
rea partizanilor păcii din Indo
nezia.

la nivel 
rezolvarea celor 
probleme inter

sa de răspuns 
general al C.C.

—•=+=—

Noi încălcări de către 
Vietnamul de sud 

a acordurilor de la Geneva
PEKIN 31 (Agerpres).
După cum transmite corespon- 

(itniui -din Hanoi al agenției 
China Nouă misiunea de legătu
ră a înaltului comandament al 
armatei populare vietnameze a 
adresat Comisiei internaționale 
din Vietnam o scrisoare de pro
test împotriva aducerii ilegale 
în Vietnamul de sud cu ajutorul 
unor avioane militare americane 
a 130 de ofițeri americani și a 
altor militari, precum și a unei 
mari cantităti de materiale de 
război.

—=★=—

Constituirea unor noi 
organe supreme de stat 

în Indonezia
DJAKARTA 31 (Agerpres).
La 30 iulie guvernul Republi

cii Indonezia a format două noi 
organe supreme de stat — Con
siliul suprem consultativ și Con
siliul național de planificare. 
Consiliul suprem consultativ 
compus din 45 de membri este 
condus de președintele Sukarno. 
In componenta sa intră repre
zentanți ai Partidului național 
și ai Partidului Nahdatul Ula- 
ma, Aidit, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Indonezia și 
alti oameni politici precum și 
reprezentanți ai diferitelor regiuni 
ale tării, repiezentanți ai munci
torilor, țăranilor, patronilor, for
țelor armate etc.

Consiliul național de planifi
care este compus din 47 de mem
bri. El este condus de Mohammed 
Amin. Printre cei trei vicepreșe
dinți ai consiliului se numără și 
Sakirman — membru al C.C. al 
Partidului 
nezia.

Comunist din Indo-

IN S. U. A

Dezbateri în Camera Lorzilor 
în legătură cu situația din Nyasaland

LONDRA 31 (Agerpres).
La 29 iulie. în Camera Lorzi

lor au avut loc dezbateri pe 
marginea raportului comisiei gu
vernamentale cu privire la situa
ția din Nyasaland, în care au 
fost citate cazuri de tratament 
neomenos aplicat populației băș
tinașe dle puterile coloniale.

Reprezentanții opoziției au 
criticat politica guvernului și re-

fuzul său de a accepta multe din 
concluziile chiar ale 
proprii 
xander.
rist în 
tat că, 
tărît ca liderii 
tinue să fie deținuți, cu toate re
comandările comisiei, în Nyasa
land se menține pînă în prezent 
o situație încordată.

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

chiar ale comisiei 
de anchetă. Lordul Ale- 
liderul 

Camera 
întrucît

partidului labu- 
Lorzilor. a ară- 
guvernul a ho- 
africani să con-

Magazinele specializa- 
î 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.

■

B

DE LA FESTIVAL

Intîlnipea finepilop parlamentari
V1ENA 31 (Agerpres).
Joi dimineața la „Sophienbale" 

din Viena a avut loc prima în- 
tîlnire a tinerilor parlamentari 
care participă la cel de-al VII 
lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților. Cuvîntăritle 
participantilor la întîlnire au fost 
pătrunse de năzuința spre pace, 
democrație și prietenie între po
poare.

Primul a luat cuvîntul un de
putat al parlamentului grec. Cri- 
ticînd politica guvernului grec, 
el a condamnat planurile de in
stalare a bazelor pentru rachete 
în Grecia și s-a pronunțat pen
tru construirea unei zone dtenu- 
clearizafe în Balcani.

Deputatul italian Enzo Santa- 
relli a cerut tinerilor parlamen 
tari să intensifice lupta pentru 
interzicerea armei atomice.

Brazilianul Luis a propus să 
se înființeze un centru de infor
mații pentru coordonarea acțiu
nilor tinerilor parlamentari din 
diferite țări. Această propunere 
a fost sprijinită de Prasad Rao 
(India), care a relevat dorința 
poporului Indian de a 
pace cu 
lor.

Toate 
pace și
prietenească, a declarat deputa
tul ucrainean V. Drozdenko. Ti-

nerii deputati din Uniunea So
vietică, a adăugat el, consideră 
drept principala lor datorie fată 
de alegători să lupte pentru 
pace. In încheiere Drozdenko a 
chemat pe parlamentarii care 
participă la festival să întăreas
că prietenia în numele victoriei 
cauzei păcii în întreaga lume.

La întîlnirea tinerilor parla
mentari au luat parte reprezen
tanți a peste 40 de țări.

—=★ =—

Occidentul nu dorește 
rezolvarea rațională a problemei 

Berlinului occidental

{

ANUNȚ

I
i
V 
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Cooperativa Jiul 
Petroșani 

Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că incepînd 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.

în colaborare cu 
fabrica de confecții

£ O.C.L. Alimentara aduce § 
§ la cunoștință consumatorilor B 
i că incepînd cu data de 20 g 
!

î

iulie a. c. magazinul alimen- 
tar nr. 10 din Petroșani str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 45,® 
funcționează zilnic de la o- s 
rele 6—22, în două schim-0 
buri cu o întrerupere de o 3 
jumătate de oră, de la orele | 
13,45 pînă la 14,15 Duminî- | 
ca închis. □

ckn București orga= 
ni^ea^ă în filele de
1 și s august 1959 
în Petroșani și 3 
august în L,upeni

PARADA
MODEI 1960

BERLIN 31 (Agerpres).
G. Hegel, membru al delega

ției R.D.G. la Conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe, a declarat că documen
tele de lucru prezentate de pu
terile occidentale nu constituie o 
bază realistă pentru tratative. 
Ele nu sînt decît o încercare de 
a prezenta într-o nouă formulare 
pretențiile maxime ale occi
dentului și confirmă faptul 
că anumite cercuri din 
Occident, fără să mai vorbim de 
cercurile guvernante de la Bonn, 
vor să evite o rezolvare rațională 
a problemei Berlinului occiden
tal.

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

Laburistul Noel Baker cere guvernului britani0 
să înceteze provocările militare 

în Peninsula Arabică

Nou la Projwexpres

trăi în 
popoarele tuturor țări-

popoarele năzuiesc spre 
noi le întindem o mînă

LONDRA 31 (Agerpresi
L.uînd cuvintul la 30 iulie în 

Camera Comunelor, laburistul 
Philip Noel Baker a cerut guver
nului să înceteze provocările ml-

------- -------

Aplicarea unei legi profund reacționare
WASHINGTON 31 (Agerpres)
La 30 iulie Curtea de apel din 

S.U.A. a adoptat hotărîrea de a 
aplica Partidului Comunist din 
S.U.A. legea din 1950 cu privire 
la așa-numiti „activitate subver
sivă“.

Această lege cere tuturor or
ganizațiilor progresiste denumite 
„subversive ’ să se înregistreze la 
Ministerul de Justiție și să pre-

zinte acestui minister listele mem
brilor lor, rapoarte cu privire la 
activitatea financiară și cu privi
re la toate publicațiile pe care le 
editează.

In baza acestei legi, membrii 
partidului comunist nu au dreptul 
să lucreze în instituțiile guverna
mentale. Legea interzice membri
lor partidului comunist să pără
sească S.U.A

Participanți! Incepînd cu con
cursul Pronoexpres nr. 30 din 2 
august se premiază și variantele 
cu 3 rezultate exacte, mărindu-se 
astfel numărul categoriilor de 

premii
!l

PROGRAM DE RADIO

lițare în Peninsula Arabică. Vor 
bitorul a arătat că operațiunile 
militare ale englezilor sînt lega
te de existența petrolului în a- 
ceastă regiune.

Deși exploatarea petrolului este 
o chestiune internă a Omanului, 
subliniază Noel Baker, în ulti
mele 18 luni trupele engleze au 
participat acfîx la izgonirea ima
mului din regiunile petrolifere.

a
a-

mului din regiunile 
deși pînă în 1955 nimeni nu 
contestat autoritatea sa asupra 
cestor regiuni

Noel Baker a propus să 
trimită în această regiune o co- 
misie pentru cercetarea situație: 
create.

Răspunzînd în numele guver
nului, Fraser, locțiitorul parla
mentar al ministrului de război, 
a negat că operațiunile militare 
ale englezilor ar fi legate de e- 
xistența petrolului în Oman.

se

PROGRAMUL I. 7,15 Concert 
de dimineață, 8,15 Din cîntecele 
de luptă ale popoarelor, 9,00 
Teatru la microfon pentru copii, 
10,00 Muzică, 10,50 Arii și duete 
din operete, 13,10 De toate, pen
tru toti, 14,00 Concert de muzică 
populară romînească pentru oa
menii muncii 
14,45 Muzică 
zitori romîni, 
jocului, 17,30 
stadionul „23 
pitală a meciului de fotbal din 
cadrul preliminariilor turneului 
olimpic dintre echipele Republi
cii Populare Romîne și Uniunii 
Sovietice, 19,35 Maeștrii cîntecu- 
lui popular romînesc, 20,00 Tea 
tru la microfon: „Arcul de tri- 

. umf“. Scenariu radiofonic de Au
rel Baranga, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzică 
distractivă, 8,50 Din muzica po
poarelor, 10,00 Concert distrac
tiv pentru oamenii muncii aflati 
la odihnă, 10,50 Concert simfo-

la odihnă.aflati
ușoară de compo- 

16,10 In vîrtejul 
Transmisie de la 
August“ din Ca-

2 august
nic, 12,30 Concert de estradă, 
13.15 Cîntă orchestra de muzică 
populară Radio, 14,30 Cine știe, 
cîștigă ! 16,15 Arii celebre din 0- 
pere, 16,45 Vorbește Moscova 1 
18,00 Muzică ușoară imprimată 
pe discuri „electrecord“, 20,05 
Cîntă Ioana Radu și clarinetis
tul Traian Lăscut Făgărășeanu, 
20,35 Ziua marinei R P.R., 21,05 
Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Umbrela sfîntului Petru; 
AL. SAHIA : Ivan cel Groaznic; 
PETRILA : Marea bătălie; BAR- 
BATEN1 : Mitrea Cocor; URI- 
CANI : Favoritul 13.

— ■=■★ = —

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central 

ziua de 31 iulie a.c. au fost 
trase din urnă numerele: 80, 
16, 3, 8, 53, 66, 5, 62.

din
ex-
30,
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