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Deputați și lucrători ai sfaturilor 
populare / Mobilizați masele largi de 
cetățeni în acțiunea patriotică de gos
podărire și înfrumusețare a orașelor și 
satelor patriei!

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist)

Majorarea salariilor muncitorilor, maiștrilor 
șl ale personalului tchnlc-adminislraliv 

din întreprinderi șl instituții I
i

Uu șantier în plină dezvoltare, 
căruia trebuie 

mai mult

r Pe baza măsurilor elaborate 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a. c. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
au adoptat la 30 iulie 1959 ho- 
tărîrea cu privire la majorarea 
salariilor tarifare ale muncito
rilor, maiștrilor, inginerilor, teh
nicienilor, funcționarilor și spe
cialiștilor din întreprinderile ș» 
instituțiile de stat, precum și cu 
privire 1a- îmbunătățirea princi
piilor de premiere și de acordare 
a diferitelor sporuri la salariile 
muncitorilor.

A. Cu privire la majo
rarea salariilor 
muncitorilor

F
Potrivit Hotărrrii Comitetului 

Central al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri, salariile tari
fare ale muncitorilor se majo
rează în medi^ cu 10 la sută, 
diferențiat în*' raport cu impor
tanța economică, cu condițiile de 

• muncă și nivelul de tehnicitate 
al ramurilor și unităților de pro
ducție.

Potrivit Hotărîrii. salariile ta
rifare ale muncitorilor din dife
rite ramuri die producție se ma
jorează după cum urmează :

In industria minieră salarii' 
tarifare ale muncitorilor de baz. 
— cu 5 pînă la 11,1 la sută.

In industria siderurgică — cu 
8,4 pînă la 11,4 la sută.
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Crește grija pentru 
păstrarea materialelor

In urma plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c. preo
cuparea colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni de pe 
șantierul de construcții de locuin
țe din Vulcan față de economisi- 
Tea și păstrarea materialelor a 
crescut și mai mult.

Zilele trecute întregul colectiv 
al șantierului a răspuns la che
marea organizației de partid și a 
organizațiilor de masă, prestînd 
500 de ore muncă voluntară la 
stivuirea a trei vagoane de cără
mizi. Astfel s-a evitat spargerea 
lor, creîndu-se totodată condiții 
ca încărcarea și transportarea că
rămizilor pe șantier să se desfă
șoare mai repede

Printre muncitorii care s-au 
evidențiat la această acțiune se 
numără tovarășii Buciu Anton, 
Căpreșcu Ștefan, Nagy Sofica, 
Caragiaica Sanda. Răzbici Ioana 
și alții.

In industria constructoare de 
mașini — cu 8,7 pînă la 20,1 la 
sută.

!n 
taj — cu 5,7 pînă Ia 14,1 
sută.

In industria petrol-chimie 
cu 8 pînă la 11,1 la sută.

In industria petroliferă ramu
ra foraj — cu 6 pînă la 9,6 
sută.

In industria lemnului — 
-8,1 pînă la 14 la sută.

In exploatările forestiere 
cu 6,1 pînă la 17,3 la sută.

In industria materialelor 
construcții — cu 7,7 pînă lai 11,4 
la sută.

In industria cimentului
8.6 pînă la 11,3 la sută.

In industria textilă — cu 8,2 
pînă la 12,9 la sută.

In industria confecțiilor piele 
cauciuc — cu 7,2 pînă Ia 16,6 
la sută.

Ini industria alimentară — cu
6.6 pînă la 10,3 la sută.

In sectorul exploatării căilur 
ferate — cu 5,6 pînă la 23s8 la 
sută.

In sectorul transporturilor ru
tiere, navale și aeriene — cu 7,9 
pînă

In 
cație 
sută.

Hi 
prestări servicii 
rășenesc 
!a sută.

salariile tarifare 
zaîorilor din agricultură cu IP 
pînă Ia 16,6 la suta.

In unele ramuri-unde pînă în 
prezent sporurile pentru condi
țiile grele de muncă erau inclu
se în salariile tarifare, s-a pre
văzut — pe lîngă majorarea Sa
lariilor tarifare — și acordarea 
de sporuri la salarii de la 25— 
100 Iei lunar.

Astfel, majorarea salariilor 
tarifare plus sporurile la sala
rii se ridică :

In industria metalurgiei nefe
roase de Ia 8,5 pînă Ia 17,2 
sută.

In industria poligrafică de 
5,8 pînă la 15,2 la sută.

In industria 
pînă la 14,2 Ia

In industria 
7,2 pînă Ia 20

In industria 
de Ia 9,2 pînă Ia 15,5 la sută.

Hotărîrea mai prevede că 
se vor acorda sporuri Ia salarii 
de 50—150 Iei, și în unele cat-

industria construcții man
ia

la
cu

de

cu

la 17 la sută
industria locală și painifi- 
— cu 4,5 pînă la 17,2 la

V. CIRSTOIU
corespondent
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Brigada științifică 
pe teren

Analizînd condițiile concrete 
ale Văii Jiului, subfiliala S.R.S.C. 
și Secția învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional au con
siderat bine venită . propunerea 
ziarului de a se înființa șl în 
raionul nostru brigăzi științifice. 
Prima brigadă științifică care a 
luat ființă își începe activitatea 
azi, printr-o ieșire în satul Is- 
croni. Din ea fac parte ingineri 
zootehnici, medici veterinari și 
umani, profesori, chimiste avo^ati 
și procurori. Rînd pe rînd, bri
gada va întreprinde acțiuni de 
popularizare a științei, lămurind 
diverse probleme în toate satele 
și comunele raionului. Planul co
mun al SRSC și Secției de învă- 
țămînt si cultură în acest sens 
cuprinde acțiuni ce se vor destăj 
șura pe tot parcursul arest'" an 
Tntîlnirile brigăzii cu țăranii sa
telor se vor încheia cu frumoase 
programe artistice. Intîlnirea de 
astăzi este programată la cămi
nul cultural din îscroni.

gospodăria
si

cu 6,8

coma • 'ă 
transport 
pînă la 11,7

o-

ale mecani-

la

Ia

6,5sticlei de Ia 
sută.
viscozei de 
la sută, 
pielărîei-tăbăcării

la

Soarele cobora către asfințit. 
La geam, între două glastre cu 
mușcate de un roșu aprins, 
Huda Mihai și fiul său priveau 
înserarea care se lăsa asupra 
Lupeniului.

— Tăticule, te-am mai rugat 
să-mi repeți povestea aceea cu 
școala de pe timpul cînd și 
dumneata erai copil ca mine — 
reluă o discuție începută mai 
înainte Miși.

Minerul Huda nici măcar n-a 
clipit, ca și cînd Hrar fi auzit 
rugămintea insistentă a fiului 
său. Pe senine gîndurile îl pur
tau prin amarul zilelor de mult 
apuse. Trezit apoi ca dintr-un 
vis, apropiindu-se mai mult de 
fiul său începu să repete pentru 
a cine știe cîta oară „povestea“ 
adevărată a copilăriei sale.

— Cinci copii am rămas or
fani de tată. Eu, dragă Miși, 
nici nu l-am cunoscut pe buni
cul tău. Aveam doi ani cînd el 
s-a stins din viață. Cinici copii 
o trăgeam pe mama de poalele 
hainei cerîndu-i de mîncare. 
Pînă cînd fratele nostru Vasile 
a început să lucreze amarul 
ne-a ajuns la gît. Chiar și noi 
cei mai mici purtam grija casei. 
Vara începeam cu „aprovizio
narea“. Colindam dealurile în

zuri pînă la 200 lei lunar, mun
citorilor care lucrează în condi
ții grele (mediu vătămător, tem
peratură ridicată

De asemenea, 
vede că se vor 
la salarii pentru 
re conduc o formație 
(echipă, brigadă) 
xercitarea unei 
mentare. De asemenea, se regle
mentează în mod unitar sporu
rile acordate pentru vechime în 
producție în unele ramuri ale e- 
conomiei.

Odată cu majorarea salariilor 
tarifare. Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri pre
vedle îmbunătățirea principiilor 
de premiere a muncitorilor. Ast
fel. în vederea creșterii carac
terului stimulativ al premiilor, 
legării mai strînse de rezultatele 
tehnico-economice ale activității 
întreprinderilor, Hotărîrea pre
vede extinderea sistemului de 
premiere pentru realizarea de e- 
conomii, îmbunătățirea 
produselor etc.

Majorările salariilor 
prevăzute de Hotărîrea 
P.M.R. și Consiliului de Miniș
tri vor duce la creșterea în a- 
ceeași măsură a cîștigurilor to
tale ale muncitorilor, deoarece 
celelalte elemente ale sistemu
lui dte salarizare — adică nor
mele de muncă și cotele de pre
miere — rămîn la nivelul exis
tent în prezent.

etc.)
Hotărîrea pre- 
acorda sporuri 
muncitorii ca

de lucru 
și pentru e- 

funcții supli-

calității

tarifare
C.C. al

B. Cu privire la majo
rarea salariilor, 

maiștrilor, inginerilor, 
tehnicienilor, funcțio

narilor și specialiștilor
Prin Hotărîrea C.C. al P.M.R. 

si a Consiliului 
salariile maiștrilor 
în medie cu 20 la 
tiat pe ramuri de

De asemena au 
în medie cu 8 la 
tarifare ale personalului tehnic

de Miniștri 
se majorează 
sută, diferent 
producție 
fost majorare 
sută salariile

Planul de dezvoltare al orașu
lui Petroșani, important centru- 
muncitoresc din bazinul carboni
fer, se înfăptuiește continuu. In 
decursul ultimilor 10 ani prin gri
ja partidului și guvernului nos
tru, în Petroșani s-au desfășurat 
mari lucrări de construcții în can
driii cărora au fost clădite pînă 
acum un institut de mine îm
preună cu un cămin studențesc, 
cantină și sală de sporturi, un 
cartier întreg de blocuri unde lo
cuiesc aproape 1000 de 
ale 
muncii, o fabrică 
de pîine, diferite 
clădiri comercia
le, printre care 
un sediu admi
nistrativ O.C.L., 
cu frigorifer, 16 diferite magazine 
de desfacere, un cinematograf, un 
club și alte construcții de interes 
social-cultural.

Incepînd cu anul trecut, cons
tructorii au „atacat” un nou o- 
biectiv important — cartierul Li- 
v'ezeni -- unde în prima etapă 
sînt planificate să fie construite 
pe cîmpul de la marginea Petro- 
șaniului un număr de 14 blocuri, 
avînd fiecare cîte 32 apartamente 
și încălzire centrală. Muncind cii 
însuflețire și învingînd greutățile 
puse de terenul cu infiltrații de 
apă, într-un an de zile construc
torii au ridicat aici 
dintre care blocurile 
complet terminate, 
locatarii iar la blocul 
timele lucrări, îneît pînă la marea 
sărbătoare a eliberării. — 23 Au
gust — întreaga incintă I-a avînd 
cinci blocuri cu 160 apartamente 
să poată fi dată în folosință mi
nerilor.

Cu toate că această primă in
cintă va fi terminată și predată 
în curînd, pe șantierul ' Eivezeni 
mai rămîne încă foarte multă 
muncă și de o urgență deosebită. 
Intr-adevăr, în scurtul timp ră
mas după aceste predări, de nu
mai patru luni pînă la sfîrșitul 
anului, vor trebui predate încă 9 
blocuri, dintre care 7 sînt în di
ferite stadii de finis-rg, unul 
(blocul 10) de-abia acum se cons
truiește prin turnarea pereților 
din beton nșoi monolit de steril, 
iar pentru blocul 11 de-abia 
sapă și toarnă fundațiile.

Această situație arată clar 
efort deosebii îi .așteaptă 
muncitorii și tehnicienii construc-

oamenilor
familii

PE TEME 
DE CONSTRUCȚII

să i se acorde 
sprijin!

tori de pe șantierul Livezeniiîn 
următoarele luni de zile. Pe. bună 
dreptate se pune întrebarea : - sînt 
ei pregătiți și sprijiniți să poată 
duce li îndeplinirea în termen de 
4 luni însemnatele sarcini ce le 
revin ? 1

Printre greutățile cele, mai 
mari de aici se numără slaba ac- 
tivitate a instalatorilor. Astfel; 
instalatorii de lumină, calorifer, 
apă și canalizare, sînt rămași 
mult în urmă cu lucrările ' de 
montare a diferitelor instalații’ 

ceea ce constituie' 
o frînă în lucră
rile de finisare. 
De exemplu, cons
tructorii conduși 
de maistrul Na*

depozit și hale

13 blocuri
1 și 5 sînf 

așteptîndu-și 
4 se fac ul-

gy Ioan și-au luat angajamentul 
ca pînă la 23 August să termine 
blocul 9 turnat din beton de ste-’ 
ril. Pentru aceasta, aici au fost 
trecute să lucreze forțe serioase: 
brigăzile de zidari ale lui Kinal 
Ioan și Nagy Dezideriu, cei 8 
zugravi din formația lui Vasiiescu 
Ioan, 7 mozaicari conduși de Ne- 
goiță Constantin. 4 tîmplari si 
alți muncitori. Ei au început 
munca plini de avînt, dar instala
torii electricieni de-abia acum 
sparg pereții și montează pe u- 
nele etaje și case de scări con
ductele electrice, așa că nu se 
pot zugrăvi pereții, mai șînt de 
izolat conducte de calorifer • îneît 
nu se poate turna nici betonul 
plăcilor 'de acoperire și scăriÎețÎB 
casele de scări, radiatoarele încă' 
stau aruncate pe jos, conductele 
de apă și canalizare sînt pline de 
mortar și rugină, nevopsite.

Aceasta face ca zugravii, vopsi; 
terii, mozaicarii, să fie nevoiți să 
aștepte zile întregi pînă instala
torii eliberează pas^ cu pas ca
merele, etajele, ca să poată lucra

MIHAI ȘTEFAN
(Continuare în pag. 3-â)
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Hunedoara astăzi

(Continuare în pag. 4-a)

Huda Minai

aipoi 
dra
me a

fC. MQRARU

îndemnul lui
căutarea bureților. Dar ca noi 
erau și alții. Ți se părea că m-ai 
mulți sînt cei care caută, decit 
toți bureții adunați la un loc. 
Din bureții adunați mama usca 
o bună parte pentru iarnă. Ca 
sa noastră lai fel ca și cămara 
de alimente era mai mult goală. 
Batea vîntul în ea. N-aveam nici 
măcar un dulap. Nici nu ne-a 
lipsit dulapul pentru că și așa 
n-am fi avut ce ține în el.

Minerul oftă adînc — 
continuă. îmi aduc aminte, 
gul tatii, de ziua cînd sora
Maria s-a măritat. Eram gol 
pușcă, zdrențele nu se mai ți
neau una de alta. Mama și-a 
stricat o fustă și din ea mi-a 
făcut mie pantaloni.

Cînd a venit vremea școlii au 
■ crescut și necazurile bietei 
noastre mame. Trei umblam la 
școală. Eu, Ana și Elena. Toți 
trei aveam iarna numai o pe
reche de bocanci... Ii purtam cu 
schimbul. Cînd unul mergea la 
școală doi absentam. Am avut 
multă dragoste de învățătură — 
cum ai și tu acum, că de aceea 
ești premiant — dar dragostea 
de carte nu m-a ajutat... Apoi și 
dascălii. Cînd am dat examenul 
pentru clasa V-a m-au doborît...

Miși îi sorbea cuvintele. în
registra totul.

— Din toate suferințele noas
tre, vouă copiilor de azi nu v-au 
rămas nici una — mai spuse 
minerul.

— Știu tată. Are cine se în
griji de soarta noastră. îmi pa
re bine că pînă acum nu te-am 
făcut de rușine.

Huda Mihai are la mina Lu- 
peni drapelul de brigadă frun
tașă pe mină, iar băiatul lui 
este premiantul clasei din care 
face parte.

— Tată, ce zici, lucrul tău la 
mină e producție, iar învățătu
ra noastră e tot uni fel de pro
ducție, nu-i așa ? Amîndoi sîn- 
tem fruntași...

— Așa trebuie să fii întot
deauna — îl îndemnă minerul 
Huda pe băiatul său. Astăzi nu 
mai sînt dascăli care să te do
boare dacă știi carte. Atîta vre
me să fii fruntaș la școală cît 
oi fi eu fruntș Ia mină și atunci 
voi fi mulțumit de tine. Știu a- 
funci că n-am muncit degeaba 
și că fiul meu e vrednic de nu- 
mele tatălui așa cum, cred că 
sînt și eu vrednic de numele ta
tălui meu, moșul tău, pe care 
nici măcar n-am apucat să-I 
cunosc.

t Bu i}fi 1 F * w w ;
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In partea de est a Hunedoarei, 
spre poala pădurii Chizid, s-a 
ridicat în anii puterii populare 
încă un oraș ce poartă denumi
rea semnificativă de Orașul 
muncitoresc. In total, în acest 
oraș cu străzi asfaltate, cu așe
zăminte de asistență socială, 
școli, teatru, restaurant, maga
zine cu mărfuri de tot feluj etc., 
au fost construite și date în fo
losință siderurgiștilor și con
structorilor hunedoreni peste 
3.000 de apartamente modeme $i 
confortabile.

IN CLIȘEU : Un grup de copii 
pe una din străzile Orațmul 
muncitoresc din Hunedoara.
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țCRQNiGJ EipoziflQ elevilor Co respon d e n f a
ln orezent, in localul Școlii 

populare de artă din Petroșani 
în două săli é deschisă b bogată 
expoziție cu lucrări de grafică, 
pictură și arte aplicate, ale ele
vilor anilor I, II și Iîl de la 
clasele conduse de profesorii Fo
dor Kálmán, Szilveszter Victor 
>i lmling«Fodof Frieda.

.«umărul exponatelor cupfihsé 
in expoziție trece de 60, ééeá ce 
• un fapt demn de remarcat

In general lucrările de plasti- 
-Ca sínt la un nivel superior celor 
din expozițiile anilor trecUti. O 
notă bună merită profesorii pen
tru îndrumarea elevilor spre a- 
bordarea genului graficei și mai 
ales a afișului și linogravurîL 
Lucrul cel mai demn de remar
cat însă, care e o noutate pentru 
Școala populară de artă din 
Petroșani, este prezenta în ea* 
poziție a creațiilor elevelor da« 
rt; de arte aplicate condusă de 
tOT. Irtilirig-Fodor Frieda

Această Clasă are meritul de 
ă urinări Cél mai mult legarea 
de viață, de frumos și util, prin 
însuși profilul ei, elevii de aici 
învfitînd lucruri ce țin de mește« 
jugul țesătorilor, dar și al artiș
tilor.

Dt la această clasă se reilîar 
Ca ö serié de eleve muncitoare 
sau Wrânce muncitoare, autoare 
ale unor covoare său carpete e-

Pe estrada de vară din Lupeni
La faza regională a celui de-ăl 

V-lea concurs pe tară al forma
țiilor artistice de amatori, care 
a avut loc nu de mult la Hune
doara, solii ariei populare din 
Vălea Jiului au tbtifiut succese 
frumoase oc.ipînd două locuri 1, 
3 locilri II și numeroase men
țiuni.

De alunei, pregătirea acestor 
formații artistice a continuat cu 
sirguință, artiștii amatori din 
Valea Jiului fiind hotărîți să în- 
tîmpine sărbătorile ce se apropie 
cu programe artistice noi legate 
de lUbtele minerilor din Lupeni 
de acum 30 de ani și de realiză
rile din tată noaătfâ obținute în

F SIMPOZION j

CINEMATOGRAFIC
!) I
ii Filmul sovietic Jvdn cel | 
! Groaznic ‘ turnat în memoria | 
j celuia care a unit Rusia și a 
dus oină departe faima de vi- 

| tejie o ostașilor ruși, se bucură 
| de un frumos succes in tîndul 
spectatorilor. Cu prilejul rulă
rii acestui film (ambele serii) 

j la cinematograful Al. Sabia 
li din Petroșani, conducerea cins
ti mato grai ului organizează pen
ii tru luni 3 august a.c. la orele 
i| ÎS un simpozion cinematografii: 
h la care iși dau concursul artiș
ti ti de la Teatrul de Stat din 
l| Petroșani, 

xecutate cu mult simț artistic, 
al culorii și asamblării. In a- 
ceastă privință mefită în primul 
rînd a fi apreciate creațiile (co
voarele) pe motive naționale ale 
tov. Lăban Ileana, țărancă înto
vărășită din Iscronl, cele ale tov. 
Radu Liviâha și Matyas ludita.

Interesante sînt și schițele 
semnate de Ionescu Constanta, 
Buda Mafia și Gliceria, Șerbă- 
nescu Qabriela, Walter Adela, 
ChibulCuteaiiU Măfia și altele.

In domeniul afișului se remar
cii prin fantezie și colorit mun
citorul Nârița Pompiliu, cu afi
șul „Trăiască Ziuă minerului“, 
Bîrleanu Petru cu 0C1 intitulat 
„Să dfăm patriei mai mult căr
bune", cît și cele ale elevilor 
Horincaru Maria, Sandu Iulia și 
Ionescu Elza. Lucrările din a» 
cest domeniu sînt cu atît mai in
teresante. cu Cît ele vădesc o în
drumare bine meritată din par
tea profesorilor, în privința a- 
bordării temelor din realitatea 
imediată a Văii Jiului.

In privința formei, a măestriei 
artistice, a coloritului și a fante
ziei, cefe mai multe succese se 
remarcă în munca elevilor clasei 
de arte plastice — desen și pic
tură. Nn același lucru se poate 
șpUne însă vorbind despre crea
țiile elevilor acestei clasă în 
ceea ce privește conținutul, le» 

cei 15 ani de viată liberă. A- 
cesta este omagiul adus de ar
tiștii amatori eroilor muncitori 
care au căzut în luptă acum 30 
de ani la Lupeni.

Brigada artistică de agitație 
din Aninoăsa care a ocupat la 
făta regională a celui de-al 
V«lea concurs locul I, pregăteș
te acum un program de brigadă 
în Care va aduce în lumina ram
pei momente emoționante din e- 
venimentele de la Lupeni din 6 
August 1929. Echipa de dansuri 
din Lupeni clasată pe locul 11 
pe regiune în cadrul aceldiași . 
concurs își consacră^ întreg pro-l 
gramul de dansuri sărbătorii mi-| 
nerilor. Tot la Lupeni formația i 
artistică a clubului minier pre-i 
gătește două momente dramâti-' 
ce, unul pe tema eroicelor lupte 
din orașul lor de acum 30 de 
ani. iar cealaltă — Doftana, 
școala comuniștilor din ilegali
tate. Textul acestui moment dra
matic este scris de studentul- 
minier D. Booveanu aflat în. 
practică la mina Lupeni și care 
se îngrijește și de regia artis
tică a momentului dramatic.

Pentru trecerea în revistă a 
noilor programe artistice, azi la 
ora 9 dimineața, pe estrada de 
vară a clubului minier din Lu
peni, are loc un festival artistic 
închinat Zilei minerului la cărfc 
își dau concursul în afară de 
formațiile amintite, corul din 
Vulcan și orchestra semisimfo- 
nică din Lupeni.

■Mfr»- . . . -........  - 

garéa lor de viață, de temele cu 
caracter specific regiunii noas
tre, de mărețele transformări 
petrecute pe aceste meleaguri.

Astfel, e de neînțeles cum urtii 
dintre elevii clasei de pictură âii 
găsit ca „tipic“ — și profesorii 
au acceptat — un zid de biserică 
sau un turn, un deal sau o fii- 
gură de popă, cîhd acestea le 
putea afla și un pictor de acum 
100 sau 200 de ani. Nu era oare 
mai interesant și mai just ca e- 
léVii să fie îndrumați să se in
spire din peisajul mlnieresc atît 
de plastic al Văii Jiului, . din 
noile construcții, iar în portre
tistică să-și încerce penelul sau 
ereitmul, căutînd să surprindă 
diipuri înaintate de muncitori 
fruntași în producție, care cu ani 
în urmă — ori ce ai zice — nu 
i-ai fi aflat.

Dintre cei care expun aproape 
de înțelegerea naturii, de un li
rism discret, feminin, dar și ro
bust cînd e cazul, sînt lucrările 
étevei Mureșanu Olga (anul I). 
Peisajele inspirate din actuali
tate^ „Blocuri noi“, „Pateul Pe
tőfi din Oradea“ etc. se pare că 
sînt temele de predilecție ale au
toarei.

Intr-un stil în curs de forma
re, televînd puterea dé concen
trare și o viziune realistă asu
pra temei se remarcă și eleva 
Cevadari Alia (schițele de com
poziție în cărbune șl în special 
tabloul „Cititoare“).

Pline de talent sînt lucrările 
fochistului Trăsnea Alexandru 
(schița de compoziție, în cărbu
ne. în special). La fel sînt crea
țiile strungarului Versanski An
drei. cele ale lui lenei losif sau 
Hernii Armând.

Sandu Iulia se remarcă Drin- 
tr-o linogravură interesantă și 
citeva naturi moarte. Ionescu 
Elza prin peisajul în care apar 
stîlpii de înaltă tensiune, Nari- 
ța Pompiliu prin peisajul cu blo
curi „Lîngă Jiu“, iar Bitir Eu
génia prin portretele prezentate 
și unele Schițe.

Privită în ansamblu, expoziția 
de sfîrșit de an â elevilor Scolii 
populare de artă poate fi con
semnată în concluzie ca o oglin
dă destul de cuprinzătoare a cla
selor de arte plastice ale Școlii 
populare de artă, relevînd tot
odată o creștere ă mișcării artis
tice de amatori din Valea Jiului.

1. STRAUT
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1 C0WWW HMEÎOLO
— IN VERS EilBER —

Toate casele din colonia aceasta erau vechi 
asemenea unor lăzi uitate în poduri muhorîte, 
înșiruite, descleiate,' cojite' 
de-a lungul ulițelor frămîntate...
Cînd va 
sub aceste acoperișuri umede, 
tinerețea jefuită a celor mult! 
Bcrișnea împresurată de lanțul pereților Igrasloși... 
Pății mizeriei 
se întipăreau în camerele dospind de umezeală șl 
„.Dar timpul a bătut 
cu aripa lui vîrstată de culorile purpurei lupte... 
...Urmînd ciclurile fierbinți ale zilelor Iul august, 
din casele ca niște cioturi putrezlle de copaci, 
minerii s-au mutat acum in blocuri înalte și atbe 

riii'te de acordeoanele străvezii aie vtntului...
Privesc acum prin ceața deasă a molozului răvășit 
cum piere strada veche a tuturor anotimpurilor posomorite... 
Pe același loc, firesc ca încoițirea firului Ierbii, 
se naște o stradă nouă, 
se nasc zveltele Clădiri ale iubirii atotputernice 
ce sînt roadele viselor de otel ale cla«ei...
Vibrează ca mușchii minerului ce strunesc pichamerul, 
cablurile uzinei luminii de ia Paroșeni, 
cînd zidurile șubrede ale vechilor colonii se prăbușesc, 

prefăcindu-se în trecut 
...Mușcațl adinei temelii in pămintul supus, 
excavatoare dragi, cu trupuri rotitoare, albastre...
Temelii noii, dantelări de beton 
străbătute de vinele dure ale fierului, 
s& se închege în orele mari ale muncii eliberate! 
Cărămizile roșii, păsări vrăjite \
să se înalte tot mul sus tn stoluri compacte, statornice, 
pentru a privi de pe cel mal înalt catarg al vremii 
constelațiile biruitoare ale puterii noastre, 
care a zdrobit pentru toideaun» mohorala coloniilor, 
cu albul și roșul noilor zidiri ale luminii!

ADRIAN BELDEANU

ftizie...

ALÖU SABINA —- Lupeni. 
Poeziile „Greva“, „Ziua mineru
lui, „Cintec de Ziua minerului" 
și „valea Jiului", sitit inspirate 
din viața din trecut și cea pre
zentă a minerilor Văii Jiului, 
fapt ce constituie un lucru pozi
tiv. Unele din versuri conțin 
imagini frumoase, reușesc să e- 
inoționeze. In general însă, poe
ziile trimise nu depășesc cadrul 
prozei ritmate. Neajunsurile e- 
xistente în construcția versuri
lor sînt determinate de insufi
cienta cunoaștere a regulilor de 
bază ale tehnicii versificației. 
Rimele sînt forțate, ritmul are 
alternante necorespunzătoare etc. 
Și-apoi în multe cazuri fără de a 
recurge la mijloace poetice, vă 
mulțumiți să enunțați unele în- 
tîmplari, fapte, idei.

Reținem din „Cintec de Ziua 
minerului":

Mai mult cărbune negru, 
bulgări de lumină

Fericire-nseamnă
și-o cît mai bună pline; 

Iar Valea vărsărilor de lacrimi, 
Fi-va Valea bucuriilor de miine. 
Din poezia „Greva" reținem; 
Cînd sînge de miner s-a Scurs 
La 6 August, zi de jale 
Transformfndu-se írt. vale 
In șuvoaie de-acuzare
TOMA IÖAN - Petroșani. 

„Balada soldatului erou" are u- 
nele calități și dovedește preo
cupare pentru o creație artisti
că cît mai bună. Din anumite 
părți se desprinde ușurința cu 
care versificați. Din păcate însă 
poezia este mult lungită și con
ține multe confuzii, cáré pe alo
curi o fac de neînțeles. Reținem 
fragmentul •

Valul povestește 
Despre-âcel erou 
Care-n lupte crunte 
Împotriva IOT “* 
a fasdștUor 
Căzu vitejește.
Astăzi tl cinettsc
Florile ți cimpUl, 
Soarele ți ciutul. 
Văile-nflorite, 
Sate-ntinerlte,
Popoare dezrobite
KRÜJELAC MIHAI — Pfetrila. 

„Tăietorii" eete o încercare ne
izbutită, silb nivelul versurilor 
scrise pînă acum. Versurile sînt 
lipsite de fior poetic și se rezu
mă la enunțarea searbădă a u- 
nor idei.

CULCEA FLÓRBA — Lupeni. 
Pe linia creației din ultima vre
me, poezia „Grevistului" este 
sub nivelul obișnuit. Deși versi
ficația în cea mai mare parte 
corespunde, sînt unele imagini 
clare și frumoase, poezia este
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totuși nepublicâbilă din cauza 
unor confuzii și repetări supără
toare. Așteptăm altele mai bune 1 

BORA IL1E — UriCăni. „Pen
tru minerii din Uricani", ca în» 
eeput promite. Deși nu depă
șește limitele prozei ritmate, to
tuși are meritul dé a avéa Unele 
imagini frumoase; versurile sînt 
pătrunse dé căldură. Mai multă 
grijă față de rimă, ritm, metri
că etc. și rezultatele vor fi mai 
bune. Deocamdată reținem prima 
strofă :

Veșnic grăbiți, mereu cu zor 
ieșind de la pontaj 

Cu lămpi aprinse
minerii voioși coboară-n abataj. 
Acolo esté rostul lor — 

suprema lor menire,
Muncind cu totil-n subteran,

el simt o fericire.
FERARU EUGEN — Petro

șani. Poezia „Sînt 15 ani" încă 
nu atinge nivelul cerut pentru 
â putea fi publicată. Este o în
șiruire de cuvinte neconvingă
toare; nu sînt respectate regu
lile de bază ale versificației.

CORCODEL NICOLAE — Pe- 
trila. Celelalte poezii trimise 
mai înainte au fost mai bune 
deCît „Oameni tari“. Aceasta 
din urmă e copilăroasă și con
ține greșeli destul de multé cute . 
o fac nepublicabilă.

IOLDOS IRMA -- LupetiîW 
„Trei decenii" nu e publicabilă " 
pentru că nu corespunde din 
punct de vedere al construcției. 
De asemenea conține greșeli și 
confuzii care o fac pe alocuri de 
neînțeles.

PTRVULESCU IOAN — Lu
peni. Una caldă, una rece. Poe
zia trimisă anterior fiind accep
tabila a fost publicată. Epi
gramele însă... nu merg, în afa
ră de una (cea adresată unor te
lefoniste de la centralele Lupeni 
și Petroșani) care va fi publi
cată.

V. FULEȘI

In adine uri subterane, 
Legiuind lămpațele, 
Sună cintec de ciocane«,. ”
Si cum sună, 
Viu răsună
Toate abatajele.

II.
Și-acest cîntec, dur, integru, 
Plin de patos și viață, 
Surpă bolți de aur negru, 
Sule-n strate 
Șl răzbate
Pînă sus, la suprafață.

IH.
— Cine-s barzi-aceia, Oift, 
Ce-și compun cîntările, 
Colo unde nu-i nici soare 
Să apună
Și nici lună
Să dezmierde zările;

IV.
Unde-n loc de riuri line 
Curg talazuri de cărbune, 
Unde doar o boare ține 
Locul verii ? !
— Sînt minerii!
Brațe tari și inimi bune... 
Floare de ar fi pămîntul 
Ei ar fi albinele

Care-i sorb nectarul... Cintul
Lor slăvește 
Munca, și doinește 
Pacea și mai-binele.

M. ROMAN
student, membru al cenaclului 
literar „Minerul" — Petroșani 

— ssx* —

Azi la orele 10 
în sala A.S.l.T.

In cursul acestei dimineți, îrr 
sala clubului Gh. Apostol dih 
Petroșani subfiliala S.R.S.C., în 
colaborare cu cenaclul literar 
„Minerul“ din Petroșani orga
nizează la orele 10 un simpozion 
închinat Zilei minerului. In des
chidere tov. ing. Suder Willam. 
director general al C.C.V.J., Va 
vorbi despre ..Istoricul mișcării 
muncitorești din Valea Jiului“, 
in partea doua a programului, 
membri ai cenaclului literar „Mi
nerul** vot ¿ti din creațiile pro* 
prii inspirate din viața și activi
tatea miaaritor noctri.
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ÎN CONTUL MILIARDULUI
Lupta pentru economi? 
preocuparea întregului 

colectiv
De la aparția hotârîrii plena

rei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a. c. au trecut mai bine de 
două sâptămîni. Muncitorii me
talurgici, întregul colectiv al 
U.R.U.M.P. este preocupat în pre
zent de înfăptuirea prevederilor 
plenarei in privința realizării de 
economii cît mai însemnate, în 
contul economiei de un miliard 
de lei prevăzut de plenara C.C. 
al P.M.R.

In cadrul organizațiilor de 
partid din secții se desfășoară 
adunările generale care dezbat 
măsurile ce trebuie luate în lu
mina sarcinilor trasate de ple- 
nră. Totodată se desfășoară con
sfătuirile de producție pe secții 
unde muncitorii vin cu noi pro
puneri, inițiative, își iau noi an
gajamente în vederea realizării 
de economii. Pe uzină și pe fie
care secție s-au format comisii 
economice de descoperire a re
zervelor interne și s-au introdus 
cărțile de economie. Intr-unele 
din aceste cărți s-au și trecut 
deja primele realizări.

Peste 52.000 Iei economii
In planul de măsuri al comi

siei economice din secția meca
nică sînt prevăzute mai multe 
măsuri tehnico-organizatorice me
nite să ducă la realizarea de cît 
mai însemnate economii. Iată 
cîteva din aceste măsuri. In pla
nul de măsuri se prevede redu 
cerea consumului specific la U- 
nele materiale cu 5 la sută. 
Planul de măsuri mai prevede 
reducerea cheltuielilor de între
ținere a utilajului cu 2 la sută, 
care va echivala cu 7.000 lei e- 
conomii etc.

Pe liniă înfăptuirii acestor 
prevederi s-au și obținut rezul
tate importante. In ultimele zile 
muncitorii secției, între care tov. 
Gydrfi Ludovic, 
Vasile. fierarul 
ghe, strungarul

, șl alții au redus
ia piesele executate cu 14.000 de 
minute, realizînd o economie de 
peste 2.500 lei. Colectivul secției 
și realizat de asemenea peste 
■uO.OOO lei economii prin recupe
rarea de materiale.

In cartea de evidență a eco
nomiilor, secția mecanică a 
U.R.U.M.P. a trecut numai în a 
doua 
m»mli 
M.

frezorul Voina 
Seress Gheor- 

Bulgaru Simion 
timpul de lucru

jumătate a lunii iulie eco 
ifl valoare de peste 52.00U

Noi inițiative
F

Importante succese în realiza
rea de economii au obținut șt 
muncitorii secției turnătorie. Har
nicii turnători în frunte eu co
muniștii desfășoară bătălia mai 
ales în direcția reducerii rebu-

NOUL BRIGADIER
la întîi 
și eu.

Pi șt a

— Ei frate Timar, de 
vă las singuri Mă retrag

— Cum, ne părăsești 
baci, așa deodată

—- Nu frate. Nu-i deodată. Cei 
âproâpe 30 de ani îmi ajung cît 
am lucrat în baie. Ca răsplată 
ftffl primit o pensie faină. E rîn- 
diil vost’acum.

Apoi dacă-i așa, numai bifte 
îți doresc, iar cît ne privește pe 
rioi.. nici o grijă ! Treaba o să 
meargă.

fipste cîteva zile bltrînul mi
ner și-a luat rămas bun de la băieți.

- rins mîna fiecăruia din bri
gadă „minerește“’, le-a urat spor 
la mufică și cu asta s-au despăr
țit.

1 a ieșirea dm șut tînărul 
de schimb Timar Gheorghe a 
chemat de șeful sectorului.

De tuflm iei conducerea 
găzii. Cu bătrînul cît ați lucrat 
Ați fost în frunte mereu. Nici de 

șef
fost

bri'

turilor sub limita admisă, reali
zarea de economii la materiale 
și energie. Aceste obiective sînt 
cuprinse în planul de măsuri »1 
comisiei economice a secției con
dusă die inginerul Tecu Traian

In vederea înfăptuirii planului 
de măsuri a secției turnătorie a 
U.R.U.M.P. muncitorii vin cu 
numeroase inițiative. O impor
tantă inițiativă a avut brigada 
de formatori condusă de comu- 
nistrul Kristalv Ludovic. Aceas
tă brigadă a înlocuit uleiul de In 
de la confecționarea miezurilor 
cu combustibil special care costa 
cu 14 lei mai puțin. Prin extin
derea acestui procedeu la toate 
brigăzile de formatori din sec
ție, se va putea realiza o eco
nomie lunară de cel puțin 3.000 
lei.

Demnă de menționat este și ini
țiativa brigăzii de zidari șartici- 
lori ~ ‘ ‘ ‘ ’
da 
îog 
lor 
rea 
Ie-a 
conomrsit o cantitate de 640 bu
căți de cărămizi, ceea ce echiva
lează cu 5.500 lei.

.„ _.„jzii de zidari Jămo- 
a tov. Balogh ToSif. Bfiga* 

condusă de comunistul Ba- 
prin recuperarea cărămizi- 
de magnezită șl prin bate- 
vetrei cuptoarelor pe care 
reparat în cursul lunii a e-

I. D.

De ce ne funcționează aerosolul?
La policlinica de adulți din 

Petroșani esté un aerosol. Este 
și cu toate acestea mi-i. Dacă ar 
fi, oamenii muncii din localitate 
s-ar bucura de binefacerile lui, 
că doar de aceasta a și fost a- 
dus aici. Cum să se bucure însă 
dacă el nu ffiaî funcționează dé 
multă vreme și aceasta din cau
za unor... mici defecțiuni.

(Urmare din pag. l-ia)

Minerii din Peirila au primit în anii puterii populate un 
bogat fond locativ care cuprinde peste 500 apartamente fru
moase șl confortabile, 3 cămine muncitorești cu 710 locuri ca 
șl o seamă de alte obiective social-culturale printre care un 
¿lub-clnematograf cu 500 locuri, o cantină minieră cu 540 locuri, 
un dispensar cu staționar.

IN CLIȘEU : Vedere a unuia din cele două blocuri cu dte 
30 apartamente și încălzire centrală, care va fi dat în folo
sință minerilor din Petri la piuă la 23 August.

acum înainte nu trebuie să vă 
lăsați mai prejos. Apoi inginerul 
i-a mai dă': cîteva sfaturi: cum 
să organizeze munca în brigadă, 
cum să realizeze randamente spo
rite și altele.

Pe tînărul miner l-a cuprins 
un val de căldură. El, șef de bri
gadă ! Cît a lucrat ca șef de 
schimb în abataj Ia bătrîli treaba 
a mers. Cu schimbul lui n-au fost 
niciodată nereguli. Totuși... Și nici* 
n-are vechime multă la cărbune. 
Are el mai muiți ani in mină, dar 
la investiții. Acolo a lucrat mai 
mult. I-a spus cineva cînd a ve
nit la minăi „Hai la investiții 
băiete, la adîncirea de puțuri. Aici 
e mal fain. Apoi e și mâl curat 
ca 
El 
la 
de 
și
Totuși l-au atras abatajele.

în cărbune, și... cîștig' iese““, 
n-a stat pe gînduri. S-a dus 

investiții. A. lucrat la adînciri 
puțuri, la săparea de galerii 
suitori. S-s calificat miner.

,>A-

Reparații capitale $i curente 
din bani economisiți

mai rațională tntre- 
materialelor și o mai 

valorificare a resurse-: 
s-a reușit ca numai în 

să 
iar 
zi
și 

să-și 
încă

Colectivul de 
conducere al Gos
podăriei de lo
cuințe Petroșani 
s-a angajat la 
începutul acestui 
an să realizeze 
economii la re
parațiile capitale 
și curente, în va

loare ele peste 500.000 lei.
Printr-o 

buințare a 
judicioasă 
lor locale, 
șase luni angajamentul luat 
fie îndeplinit în mare pafte, 
în cinstea Zilei minerului și a 
lei de 23 
tehnicienii 
sporească 
40.000 lei

Trebuie 
podăresc și inițiativa de care dau 
dovadă colectivul de conducere și 
muncitorii acestei gospodării, car» 
au și luat măsuri ca din banii e- 
conomisitî să execute lucrări ca
pitale la unele locuințe pentru ca
re nu se investiseră bani cum au 

August muncitorii 
acestei unități, 

angajamentul cu

remarcat spiritul gos-

rut-au oamenii muncii (care fă
ceau tratament la acest aparat) 
să se ia măsuri de reparare a Iui, 
daf nimeni nu i-a ascultat. Cine 
o fi vinovat pentru această ne
păsare nu se știe precis, dar cei 
ce se stait cu musca pe căciulă 
pentru această stare de lucruri 
să ia măsuri de remediere a ei.

n-ai încrede 
în tine I-au în

coio se scoate cărbunele, acolo-i 
adevărat minerit“ — s-a gîndiț 
el. Și a vehit ,1a sectorul V. Aici 
a ajuns în scurt timp șei de 
schimb. Iar acum... Dar n-a avut 
timp să stea pe gînduri. Șeful 
sectorului l-a privit întrebător.

— Ei, nu-î ceva în ordine, ce 
te-ai îngîmlurat așa ?

— E în ordine totul, răspunse 
hötflrrt Timar N-o să rămîncm 
de rușine, tovarășe inginer.

Nehotărîrea tînărului brigadier 
a dispărut apoi cu totul.

— Ce naiba, 
re în noi sau 
trebat ortacii. Cu voință și pri 
cepere o să 
și de acum 
nizator s-a 
intă de asemenea " 
ții, Ce ne-ar putea împiedica ?

Și într-adevăr, de ceste 7 luni 
de cîfld Timar Gheorghe e șef 
de brigadă tiu s-a ivit nici o pie
dică care să oprească buliul mefs 
ál brigăzii.

Greutăți au fost. Dar vorba 
băieților din brigadă : „Cu price
pere și voință, merge treaba bine' .

...A fost la începutul lunii fe
bruárié. Brigjda a atacat o nouă 
fîșie. Ultimul abataj al tîșiei u 
tost ratnbleat. Cînd s-a terminat 

meargă brigada 
încolo. Bun orga- 
văzut că ești, Vo

ci; to-

fost: lucrările capitale executate 
la imobilele din străzile Al. Mo- 
ghioroș nr. 7, Nlc. Băloescu nr. 4 
si Gh. Goșbuc fir. 10. De aseme- 
nea cu banii economisiți se vor 
executa în viitor reparații capitale 
la imobilele din străzile Ana Ipă- 
tescu (6 case) și Radu Șapcă (10 
case) și la o parte din casele de 
pe strada M. Eminescu.

Exemple demne de urmat în 
muncă au constituit echipele de 
zidari conduse de comuniștii Că- 
linaș Eugen și Albu Nicolae, car® 
și-au terminat angajamente!® 
luate în cinstea Zilei minerului 
înslnte de termen la renafarea șl 
zugrăvirea clădirilor din incinta 
exploatării miniere Lupeni, lucră
rile din interior și exterior execu 
tate la o parte de la imobilele din 
strada Horia. etc. Tîmplarii Ko 
vacs Vâslie și Mogoș Gheorghe 
membri de partid, care lucreză 1a 
geamuri și uși, le pregătesc la 
timp si în felul acesta ajută e 
chipele de zidari în îndeplinirea 
planului. Se mai poate evidenția 
munca depusă de fierarul comu
nist Hadnagv Alexandru care-și 
depășește lunar sarcinile de nlan 
între 10 și 15 la sută. Lucrările 
care le execută sînt de bună ca
litate.

O inițiativă frumoasă a pornit 
din partea Gospodăriei de locuin
țe Petroșani în ceea ce privește 
zugrăvirea pereților de la intra
re la blocurile Gh. Dimitrov. 
Acest exemplu este urmat și la 
Petrila și Lenea. In această mun
că s-ă evidențiat zugravul Chi? 
Arcadie.

Față de anii precedenți maiștrii 
Decani Emeric care răspunde de 
renărațiile capitale, Mitea Mlhai, 
maistru de atelier și Toldav Ga- 
vrilă responsabil cu reparațiile 
curente și-au intensificat eforturile 
âiutînd concret echipele de muu 
Citori la locul de muncă.

Pe viitor e “necesar ca tovarășii 
Hin conducerea Gospodăriei de 
locuințe Petroșani, organizația de 
partid și cea sindicală de aici 
să-și intensifice eforturile pentru 
a satisface în condițiuni optime 
cerințele oamenilor muncii din 
orașul nostru.

GH. GALAN
corespondent

.................... . ~-------

Un șantier în plină dezvoltare, 
căruia trebuie să i se acorde 

mai mult sprijin!
rile din jurul blocurilor, lipsesc 
diferite materiale de construcții 
și prefabricate de construcții ceea 
ce îngreunează simțitor munca.

Pe șantierul Livezeni—cel mai 
mare șantier din întreaga Vale a 
Jiului, — lucrează un colectiv har
nic de muncitori și tehnicieni cons
tructori. El este hotărît să folo
sească toate posibilitățile pertfru 
a realiza sarcina de plan pe care 
o are, de a da în acest an 448 a- 
partamente noi în folosința mine
rilor. In același timp, construc
torii au mai început lucrările de 
fundație la îfica alte trei blocuri 
noi. Dar, pentru ducerea la bun 
sfîrșit a acestui plan - de a 
construi repede, mult și ieftin — 
ei au nevoie de sprijin pentru re. 
zolvarea a o seamă de probleme 
șl greutăți care 1° împiedică mun
ca. Conducerile grupului de Șan
tiere nr. 1 Petroșani și a între
prinderii de constrficții trebuie să 
vină în sprijinul muncii colectivu
lui acestui șantier!

pe apucate, fără spor, iar munca 
mi înaintează deloc în ritmul ce
rut. La fel merg și finisările și 
la alte blocuri. Atunci cum vor 
fi terminate cele 9 blocuri pînă 
la sfîrsitul anului 5

Șantierul Livezeni trebuie spri 
¡¡nit șl în alte probleme, pentru 
ca să-și poată reăliZa sarcini la 
de plan. Astfel, este nevoie de 
balast pentru a executa toate 
drumurile âin noul cartier și feri 
de inundații terenurile de lucru, 
trebuie autocamioane pentru eva
cuarea molozului și pămîntuiui 
ca să se descongestioneze terenu- 

însă rambleierea suitorul și baio
neta au Intrat în presiune. S-au 
rupt mai multe armături. Sui
torul și baioneta s-au strîmtat. 
Atăcarea era oprită. Trebuiau 
schimbate armăturile. Dar întîr- 
zierea atacării șl a deschiderii 8- 
batajului periclitau realizarea 
planului. Trebuia acționat hotărît 
și cu promptitudine.

— Nfci o grilă, fraților. Stîlpi 
de g&riin să aduceți ! a cerut bri
gadierul cftitcllor săi

Armăturile rupte s-au înlocuit. 
S-au tras juguri de gorun de o 
grosime de 40 cm. In 4 zile rear- 
rriarea a îost terminată, treeîn- 
du-se la atăcarea noii fîșii. Preș* 
hata|ul n străbătut întîi 8 metri 
de steril apoi 20 de metri de căr
bune pînă S-a ajuns la coperiș. 
Totul s-a terminat în clouâ săp- 
tămîni, cu o săptămînă mai de
vreme decît termenul planificat. 
Brigada a trecut apoi la scoate 
tea primelor două .camere.

De atunci brigada pe care o 
conduce tînărul Timar Gheorghe 
muncește cu Spor. „Lunar își de' 
nășește Sarcinile de plan cu cîte 
300—600 tone de cărbune, numă- 
rîndu-se printre brigăzile fruntașe 
ale sectorului V Lonea.

I. DUBEK

3.Ï

Dezbateri ineaíle|fte

23 August

purtate de ca
lpa* cuvintul

Zilele acestea intr-o ședință 
ferthrf ce a avat loc în clădirea 
Școlii medii mixte nr. 1 din Pe
troșani, cadrele didactice din în- 
vătărnfntul elementar, mediu, teh
nic și profesional din oraș au 
dezbătut cu dcorebită satisfacție 
hotărîrea recentei plenare a C.S. 
al P.M.R. care prevede mărirea 
salariilor, majorarea pensiilor, 
scăderea impozitelor si reducerea 
prețurilor la un număr de peste 
2600 articole.

Cadrele didactice și-au mani
festat recunoștința și atașamentul 
față de partid pentru grija pe 
care b poartă educatorilor tine
retului nostru.

Cuvinte însuflețite izvorîte din 
Inimă au rosHt cu acest prilej 
profesori și învățători ca Por’^cn 
loan. Dancii îoan și alții. Emo* 
ționant a fost momentul cînt în
vățătoarea Trjf Margareta ce ac
tivează îti învățămîtit de 30 Jfii, 
a arătat situația dezastruoasă în 
care Se aflau învățătorii și pro
fesorii înainte de 
1944.

După discuțiile 
drele did ictice a 
tov. Ungurean« din partea Consi
liului Central al Sindicatelor ca
re a trecut în revistă succesele 
imense'obținute de oamenii mun
cii din țara noastră, succese ce 
stau la baza hotărtrii partidului 
din 13—14 iulie.

In încheiere, Iuînd cuvîntul tov. 
Băd.âu Victor șeful secției de în- 
vățămînt și cultură al Sfatului 
popular raional Petroșani a ară
tat marea grijă ce o poartă parti
dul cadrelor didactice apoi a tre
cut în revistă activitatea cadrelor 
didactice pe anul de învățămînt 
1958/1969, apreciind-o ca bună 
lucru oglindit prin rezultatele ob
ținute. Rervrindu-se la sarcinile 
ce revin cadrelor didactice în vii
tor vorbitorul a arătat că primul 
element este ridicarea continuă a 
nivelului ideologic-politic al ca
drelor didactice, educarea tinere
tului nostru în spiritul dragos
tei nețărmurite față de partid, gu
vern și scumpa noastră patrie.

Ui m „I. 1." la taa
Transformările care au loc în 

țâră noastră, aduc de cele mai 
multe ori după sine și noi cu
vinte, tertfietli, expresii care Îm
bogățesc continuu limba noastră, 
lată de pildă un caz. P?nă nu 
de mult, puțini cetățeni din Lo- 
nea știau ce Înseamnă „T. V.“ 
fără a primi și alte explicații.

Azi, însă, majoritatea lor vor
besc de noua autosalvare, fabri
cată în țara noastră 1a între
prinderea „Tudor Vladimirescu“ 
ÎSră â mai înșirui toate aceste 
explicații spunînd simplu
„T.V.“-ul minei. AutosalVarea 
„T.V.“ cu câte â fost de curînd 
înzestrată mina Lonea a sttrait 
curiozitate și interes nu numai 
în cercurile specialiștilor (Șoferi, 
mecanici etc.) ci $i în rîn- 
dul minerilor care priveau 
cu mîndrie la mașina albă, mo
dernă și frumoasă ce 
marc* „T.V.", fabrica* în
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• PUBLICITATEȘTIRI DE PESTE HOTARE
n. Nixon s-a întors la MoscovaConferința de la Geneva

GENEVA (Agerpres). Cores
pondență specială :

In timp ce în cursul dimine
ții reprezentanții delegațiilor 
Uniunii Sovietice, Statelor Uni
te, Marii Britanii și Franței, se 
întruneau conform înțelegerii de 
ieri a miniștrilor, urmînd să re
fere după-amiaza miniștrilor 
reuniți la vila delegației sovie
tice. Von Brentano a cerut reu
nirea conducătorilor delegațiilor 
occidentale. El le-a prezentat o 
declarație a Republicii Federale 
care a fost îndelung discutată 
aseară de ministrul de Externe 
al Bonnului, eu primarul Berli-

nului occidtental, Brandt, căruia 
primul i-a cerut să vină de ur
gență la Geneva.

Mîine. stadiul lucrărilor con
ferinței va fi examinat la amia
ză de Gromîko și Herter, la vila 
delegației sovietice. Lucrările 
conferinței implică atît necesi
tatea continuării lor pentru a se 
ajunge la un acord, care să aju
te destinderea internațională, cît 
și imperativul de a se convoca 
o conferință la nivel înalt, care, 
indiferent de rezultatul întîlni- 
rîi de la Geneva, să dea o teme
lie stabilă coexistentei pașnice.

O-------------------
Delegația romînă la cea de-a V-a Conferință 

mondială împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen

SVERDLOVSK (Agerpres). — 
TASS anunță :

După o vizită de două zile în 
Ural, Richard Nixon, vicepreșe-

dintele S.U.A., și persoanele ca- 
re-1 însoțesc au plecat la 31 iu
lie la Moscova pe bordul unui 
avion „T.U. 104“.

•»♦♦♦===— '■--------

orare cu 
fabrica de confecții

TOKIO (Agerpres).
In capitala Japoniei a sosit 

pentru a participa la lucrările 
celei dte a V-a Conferințe mon
diale împotriva bombelor atomi
ce și cu hidrogen, delegația ro
mînă formată din dr. Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
romîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, și membru al 
Comitetului național pentru a-

părarea păcii din R.P.R. și Ale
xandru Gheorghiu, ziarist.

La aeroportul din Tokio dele
gația romînă a fost întîmpinată 
de reprezentanți ai mișcării par
tizanilor păcii și ai Asociației de 
prietenie japono-romînă.

La 31 iulie, delegația a plecat 
la Hiroșima, unde va avea 
conferința.

Manifestări artistice în cadrul 
Festivalului de la Viena

loc

VIENA. Trimisul special Ager
pres C. Răducanu anunță:

In cadrul concursurilor inter
naționale artistice ale festivalu
lui la concursul de coruri aca
demice. corul ansamblului Uniu
nii Tineretului Muncitor, dirijat 
de Marin Constantin, artist eme
rit, a obținut premiul I. După 
cum se știe decernarea oficilă a 
titlurilor obținute la aceste con
cursuri va avea Ioc în ziua de 
3 august, cu prilejul marelui con
cert al laureatilor.

★
Cea de a 6-a zi a festivalului, 

închinată tinerelor fete 
sărbătorită 
festări.

localității a făcut o 
festație de simpatie 
liști.

In sala mare de la 
soliști vocali și 
din delegația R. P. Romînă îm
preună cu artiști din Cambodgia, 
Chile. R.P.D, Coreeană, Italia, 
Nigeria au contribuit la un reu
șit program de cîntece ale po
poarelor.

caldă mani- 
tinerilor so-

Musikverein 
instrumentiști

a fost
prin variate manfl-

★
manifestărilor cultu-In cadrul ___________

rale ale festivalului, vineri, de
legația noastră a participat cu 
grupele sale artistice la cîteva 
programe internaționale. Astfel, 
împreună cu tinerii artiști din 
Belgia, Israel, R. P. Mongolă și 
Polonia un grup de soliști in
strumentiști' au dat un spectacol 
la Ronbach, important centru mi
nier. Populația muncitorească a

---------------- o

Comunicatul Direcției 
de pe lîngă Consiliul

BERLIN (Agerpres).
După cum reiese din comuni

catul Direcției Centrale de Sta
tistică de pe lîngă_ Consiliul de 
Miniștri 
globală 
12,4 la

al R.D.G., producția 
industrială a sporit cu 
sută în prima jumătate

’X

Tratamentul inuman aplicat patrioților 
greci în închisoarea „Averoff“

de principiile elementare de o- 
menie. Directorul închisorii nu 
permite medicului să-i examine
ze pe cei condamnați deși sănă
tatea multora dintre ei este șu
brezită“.

Cerînd să se intensifice lupta 
pentru punerea în libertate a lui 
Glezos și a celorlalți dlemocrați. 
ziarul subliniază că de cînd 
Manolis Glezos este întemnițat, 
s-a ivit o primejdie și mai mare 
pentru libertățile democratice 
din Grecia. .

ATENA 1 (Agerpres).
Adresîndu-se lui Kallias, mi

nistrul Justiției, ziarul „Avghi“ 
protestează împotriva tratamen
tului revoltător aplicat de auto
ritățile grecești lui Manolis Gle
zos și celorlalți dtemocrați aflați 
în închisoarea „Averoff“ din A 
tena. „Manolis Glezos și cele 
lalte persoane condamnate de 
tribunalul militar, scrie ziarul, 
se află în celulele închisorii 
timp de 20 de ore pe zi, încăl- 
cîndu-se pînă și regulamentul 
închisorii, fără să mai vorbim

Oamenii muncii din R.D. Germană
cer cu hotărîre anularea sentințelor teroriste 

pronunțate de Tribunalul militar din Atena
BERLIN 1 (Agerpres).
Oamenii muncii din R. D. 

Germană cer cu hotărîre anula
rea sentințelor teroriste pronun
țate de tribunalul militar din 
Atena, împotriva Iui Manolis 
Glezos și celorlalți democrați 
greci. După cum transmite agen
ția ADN, muncitorii și funcțio
narii întreprinderii de construc
ții de mașini din Finsterwalde 
au adresat o scrisoare de pro
test primului ministru al Gre
ciei. Judecarea patrioților greci, 
se spune în scrisoare, aruncă o 
umbră asupra tradițiilor mîndre, 
iubitoare de libertate, ale na
țiunii grecești. Femeile din Ho- 
yersuerda au cerut imediata pu
nere în libertate a tuturor

Jin București orga= 
ni^ea^â în filele de

2 august 1959 
în Petroșani și 3 
august în Lupeni
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Unele succese obținute , 
de greviștii tipografi englezi

LONDRA 
Tipografii 

greva de la 
satisfacerea 
cărilor lor. In seara zilei de 31 
îulie s-a anunțat că între repre
zentanții sindicatelor din care 
fac parte greviștii și patronii, 
s-a realizat o înțelegere cu pri
vire la majorarea cu 4,5 la sută 
a salariilor tipografilor și cu 
privire la reducerea săptămînii 
de lucru. Acordul a fost încheiat

1 (Agerpres). 
englezi care sînt în
18 iunie au obținut 
parțială a revendi-

Centrale de Statistică 
de Miniștri al R. D. G.

a acestui an în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut. 
In celași timp productivitatea! 
muncii în sectorul socialist al 
industriei a crescut cu 9,6 lai 
sută.

fiepe trei ani și se prevede să 
revizuit în anul 1961.

La această grevă au luat par
te 150.000 de muncitori din in
dustria poligrafică. In timpul 
grevei nu au apărut peste 1000! 
de ziare de provincie și perio
dice.

Potrivit acordului realizat, 
muncitorii din schimburile de 
noapte trebuie să înceapă lucrul 
în noaptea de 5 spre 6 august, 
iar muncitorii din schimburile de 
zi — la 6 august.

Acest acord trebuie să fie a- 
probat și de sindicate care vor 
organiza votarea lui în rîndu- 
rile membrilor de sindicat. Re
zultatele votului, după cum a- 
rată agenția Reuter se vor cu- Ș 
noaște cel mai devreme peste 
tTei săptămîni. Dacă acordul va 
fi aprobat prevederile lui vor 
intra în vigoare începînd cu ziua 
reluării lucrului.

I

Majorarea sotarlHor iMocilorHor, maiștrilor 
și ale pcrsonaMul ichric admloistrativ 

An imrcprMml șl instttuțli
(Urinare din pag. I-a)

ingineresc, administrativ și de 
specialitate din întreprinderile 
industriale, dc construcții, de 
Transporturi și din celelalte uni 
tăți economice, precum și din 
institutele dc proiectări și cer
cetări, din ministere, sfaturi

populare și din alte unități bu
getare.

Potrivit kfcdăriri-i C.C.______ __  al 
P.M.R. și ConsfStriui de Miniș. 
tri majorarea salariilor munci
torilor și celoriaite categorii de 
salariati nu afectează drepturile 
acestora la alocația de stat pen

iru copii, chirii, 
transport, taxe 
pentru elevii și 
tuoși, costul uniformelor de ser
viciu.

Majorările salariilor se aplică 
începînd cu 
1959.

abonamente de 
școlare, burse 
studenții meri-

data de 1 august

Scutiri și reduceri la impozitai pe salarii
Prezidiul Marii Adunări 

ționale a emis la 30 iulie 
Decretul privind acordarea 
scutiri și reduceri 
pe salarii.

Astfel, cîșligurile lunare ptnă 
la 500 lei se scutesc complect de 
impozit pe salarii.

Na-
1959
unor

la impozitel

Impozitul pe salarii 
asupra 

lunare
crșt »urilor 

între :
•I

>»

»

I»

Jt

»

•»

9»

11

600
700
800 
900.

Tei

9»

II

*1

se

»
Impozitul asupra 

ba<t.

>»

500—
601—
701 —
804—
901—1-.000

1.001—1.100
1.¥01—1.300
1.301—1.500 
câștigurilor

reduce
»•

»•

II

I«

I»

99
II

în medie
>•

II

I»

I»

»»

»» 
rămîne

cu 85%
66%
57%

37,5%
25%
19%
13%

5,7% 
neschim-

damnaților și anularea sentin
țelor.

In 
meni 
denți 
superioare de economie din Ber
lin, prof. J. Rossler, rectorul a- 
cestei instituții de învățămînt, a 
adresat regelui Greciei o scri
soare în care se cere punerea în 
libertate a lui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți greci.

------ -----O—
Stocurile de cărbune 
ale țărilor din »piața 
comună“ au crescut 

în mod alarmant
LUXEMBURG 1 (Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„l’Humanite" stocurile de căr
bune ale principalelor țări care 
fac parte din „piața comună“ 
au continuat să crească în luna 
iulie într-un mod alarmant a- 
jungînd la 31.600.000 tone față 
de 30.662.000 tone în luna mai 
și fată de 18.235.000 tone în aj- 
ceeași perioadă

Ziarul arată că stocurile 
cărbune au 
rioadă în 
11.265.000 
1.364.000 
7.624.000 
10.406.000 
tone, iar 
tone.

numele a cinci mii de oa- 
dte știință, profesori, stu- 
și colaboratori ai Școlii'

a anului 1958. 
de 

crescut în această pe- 
R. " “ 

tone, 
tone, 
tone.

tone. Italia cu 96.000! 
în Olanda cu 945.000

F. Germană 
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O nouă încălcare a frontierei 
R. P. Chineze de către

un avion american

PEKIN 1 (Agerpres). China 
Nouă anunță :

La 31 iulie, ora 11, un avion1 
de patrulare al marinei milita
re americane a violat spațiul 
aerian al Republicii Populare 
Chineze deasupra insulei Iunsin, 
arhipelagul Sisa, provincia Gu- 
andun.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat 
să dea cel de-al 61-lea avertis
ment serios în legătură cu a- 
ceastă provocare militară ame
ricană.
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GOSPODINE ! :
■Aprovizionați-vă din !
■ 

timp cu borcane pentru Ș
■ 

conserve și murături. *
■

Magazinele specializa- ■
■ 

te de menaj ale O.C.L. ■ 
Produse Industriale Pe
troșani din tot raionul 
sînt bine aprovizionate 
cu borcane de toate di
mensiunile pentru com
pot, dulceață și mură 
turi.
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O.C.L, Alimentara aduce 
la cunoștință consumatorilor 
că începînd cu data de 20 

iulie a. c. magazinul alimen
tar nr. 10 din Petroșani str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 45, 
funcționează zilnic de la o- 
rele 6—22, în două schim
buri cu o întrerupere de o 
jumătate de oră, de la orele ! 
13,45 pînă Ia 14,15 Dumini-1 
ca închis.s ______ ș
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PROGRAM DE RADIO

PROGRAMUL I. 8,00 Concert 
de dimineață, 8,30 Muzică sim
fonică, 10,00 Fragmente din o- 
pera „Italiana în Alger“ de Ro
ssini, 11,03 Program de valsuri, 
11,30 Vorbește Moscova! 12,00 
Muzică, 13,05 Cîntece despre mi
neri și oțelari, 14,00 Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor noș
tri, 15,10 Muzică de estradă, 
16,00 Din capodoperele muzicii 
clasice ruse, 16,33 Din muzica 
popoarelor, 18,20 Succese ale 
muzicii romînești în cei 15 ani 
de la eliberare, 19,20 Din comoa
ra folclorului nostru, 20,00 Tea
tru la microfon : „Caleașca dte 
aur“. Adaptare radiofonică după 
piesa lui Leonid Leonov, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL H. 14,07, 
„Bucuria muncii împlinite“ ■

3 august
emisiune de cîntece, 15,00 Pro
gram muzical dedicat fruntașilor 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 17,35 Muzică vocală 
de Loewe, 18,05 Cîntece ale com
pozitorilor noștri închinate celui 
de-al VII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Viena, 19,00 Soliști și orches
tre de muzică ușoară, 20,OG Ti
neri interpreți romîni de operă, 
20,28 Muzică ușoară romînească, 
21,15 Tineretul lumii prins în 
hora păcii.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Umbrela sfîrtului Petru; 
AL. SAHIA: Ivan cel Groaznic 
— seria Il-a: PETRILA: Marea 

— bătălie; URICANI : Favoritul 13.
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