
Proletari din toate tarile, unițl-vă !
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Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional-

Iii infimpinarca măreței sărbători
Cu fiecare zi —

Cinstesc înaltele distincții

La mina Lupeni — decorată 
cu Steaua Republicii Populare 
Romîne clasa La — munca a re
început în abataje cu și mai 
multă însuflețire. La sectorul 
III al minei, în abatajele condu
se de Ghioancă Sabin și Spînu 
Petru — ambii decorați cu Me
dalia Muncii — în prima zi de 
muneă, frontul de cărbune a avan
sat pe toată lungimea frontalelor 
cu peste 1 m. 1., dovadă că mi- 

■ nerii au îndeplinit întocmai 
„ziua și fîșia“.

Aplicînd această inițiativă, tz- 
vorîtă din mijlocul minerilor lu- 
peneni, colectivul sectorului III 
are deja extrase peste plan în 
august peste 600 tone de căr- 

. bune cocsificabil. Rezultate bu
ne s-au obținut și în alte sectoa
re alé minei. Bunăoară, la sec
torul I B frontalistul Solomon 
Gheorghe — decorat tot cu Me
dalia Muncii — a extras îm
preună cu ortacii săi o fîșie de 
cărbune pe toată'lungimea aba
tajului său. Tot aici brigada con
dusă de Koos Ladislau — deco
dat cu Ordinul Muncii clasa IlI-a 
— a extras peste sarcina zilnică 
de plan o însemnată cantitate 
de cărbune. Rezultatele obținute 
pînă acum de minerii de la Lu
peni sînt o dovadă a felului cum 
înțeleg ei să cinstească înaltele 
distincții primite cu prilejul săr 
bătoririi Zilei minerului.

La Vulcan în sectorul I...

...Ca și în celelalte sectoare ale 
minei prima zi de muncă după 
Ziua minerilor, a decurs într-un 
ritm de muncă susținut, așa cum 
s-au obișnuit minerii de aici să 
muncească în mina lor renăscu
tă. în cinstea celei de a 15-a a- 
niversări a eliberării patriei 
Prima zi de muncă după sărbă
toare minerii sectorului au în
cheiat-o cu un plus de 66 tone 
de cărbune care se adaugă ce
lor 301 tone de cărbune extrase 
peste plan de la începutul lui 

-august. La acest nou rezultat îm
bucurător au contribuit toate 
brigăzile sectorului dar mai cu 
seamă minerii conduși de Mo-

♦♦♦♦

In cîte rate se vor vinde diferite 
mărfuri

Ministerul Comerțului a sta
bilit numărul maxim de rate și 
acontul minim pentru fiecare 
produs care, începînd de la 10 
august a. c.. se va vinde în rate 
tuturor categoriilor de salariați, 
precum și membrilor cooperati
velor meșteșugărești.

Astfel, muncitorii și militarii 
vor putea cumpăra : biciclete, a- 
parate de . fotografiat „Orizont“ 
cu plata în cel mult sase rate; 
costume, taioare, pardesie, ra
glane, paltoane si alte confecții 

în opt rate; aparate de foto
grafiat „Zorki“ — în zece rate; 
aparate de radio „Romanța“. 
„Balada“, „Victoria“, „Concert“, 
„Opereta“ etc., răcitoare cu ghea
tă. mașini de spălat rufe, mo
bilă, în valoare de 500 pînă la 
3000 lei — cu plata în cel mult 
12 rate: motociclete K55, K58 
și Ii 350 cm.c. — în 15 rate ; 
frigidere electrice și cu gaze 
„Pinguin“, „Pinguin 100" și 
Frigolux și mobilă în valoare de 
3001—6.500 lei — în 18 rate; 
mobilă în valoare de peste 6500 
lei — în cel mult 24 de rate. 
Pentru alți salariați, precum și 
pentru cooperatori se vor vinde, 
cu plata în patru rate, biciclete 
și aparate de fotografiat „Ori
zont“, iar în opt rate aparate de 
fotografiat „Zorki“ ; în șase rate

noi succese în întrecerea socialistă
De ziua lor, minerii Văii 

Jiului au raportat partidului 
și guvernului succese de sea 
mă obținute în întrecerea so
cialistă. Coborind din nou în 
abataje ei iși dovedesc voința 
fermă de a înscrie noi reali
zări, mai bune, închinate celei 
de a 15-a aniversare a elibe 
rării patriei.

raru Nicolae și 
amîndoi decorați

Nikelski Iosif, 
recent cu Ordi

nul Muncii clasa IlI-a.

Iși sporesc realizările

dinîn prima decadă de muncă 
luna curentă, colectivul sectoru
lui III al minei Petrila a deve
nit fruntaș în întrecerea socia
listă pe mină. Din abatajele sec
torului au luat calea preparatiei 
în 7 zile lucrătoare aproape 900 
tone de cărbune, extrase peste 
sarcinile de plan. In prima zi de 
muncă după Ziua minerului co
lectivul de aici a extras cu 103 
tone mai mult cărbune energe
tic decît prevedea planul. In ca
drul sectorului aproape toate 
brigăzile sínt cu planul la zi în
deplinit și depășit, iar unele, 
cum sínt cele conduse de Ena- 
che Chirită. Kandó Nicolaie și 
Baciu Marcu Grigore, se remar
că printr-o înaltă productivitate 
a muncii. Cu noul succes obți
nut minerii acestui sector se a- 
propîe cu pași repezi de îndepli
nirea înainte de termen a anga
jamentului sporit la 1000 tone 
cărbune peste plan luat în cin 
stea lui 23 August.

Intr-o singură zi — 226 tcr î 
de cărbune peste plan

La mina Aninoasa întrecerea 
socialistă desfășurată în cinstea 
zilei de 23 August prevede ca 
obiectiv important îmbunătățirea 
substanțială a calității cărbune
lui. Luptînd pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv, tot mai multe 
brigăzi veghează ca în cărbu
nele extras de ele să fie cît mai 
puțin șist. Odată cu aceasta 

confecții; în 15 rate frigidere e- 
lectrice și cu gaze, mobilă în va
loare de 3001—6500 lei. iar în 
20 de rate mobilă în valoare de 
peste 6500 lei. Restul produselor 
pot fi cumpărate de aceste ca
tegorii de salariați cu plata în 
cel mult 12 rate.

Pentru oamenii muncii care au 
un salariu pînă la 1000 lei, a- 
contul minim la cumpărarea pro
duselor în rate va fi între 15 la' 
sută și 20 la sută, iar pentru cef 
cu salarii mai mari — între 20 
și 30 la sută. La cumpărarea 
motocicletelor K55. K58, Ij 350 
cm.c., a bicicletelor, aparatelor 
de fotografiat „Orizont“ și 
„Zorki“, acontul pentru toate ca
tegoriile de salarii va fi de cel 
puțin 30 la sută. La cumpărarea 
mașinilor de cusut produse la 
noi în tară și a confecțiilor cu 
plata în rate, se va plăti un a- 
cont de 20 la sută pentru salarii 
pînă la 1000 lei și de 25 la sută, 
pentru salarii de peste 1000 lef.

Rata minimă lunară va fi de 
75 lei pentru salariații care pri
mesc lunar pînă la 1000 lei și 
cte 100 lei pentru cei cu un sa
lariu de peste 1000 lei. Valoarea 
minimă a unei cumpărături poa
te fi de 500 lei. La contractare 
se cere numai o dovadă care să 
menționeze calitatea cumpărăto
rului (muncitor, militar activ, 
salariat sau membru cooperator).

(Agerpres) 

însă, minerii Aninoasei luptă 
și pentru sporirea continuă a 
producției. Prima zi de muncă 
după sărbătoarea minerilor a în
semnat pentru colectivele sectoa
relor I și II ale minei un prilej 
de a înscrie pe graficul întrece
rii noi depășiri de plan. In total 
din abatajele cameră ale celor 
două sectoare s-au dat în plus 
de plan 226 tone de cărbune de 
bună calitate. In această zi cele 
mai însemnate depășiri de plan 
au fost obținute de minerii din 
brigăzile conduse de Gristea Au
rel, Mănăilă Vasile, Boyte Adal- 
bert. Dunca Petru, Săcăluș Petru 
— decorat cu Ordinul Muncii 
clasa 111-a, Hegeduș Dănilă, Co- 
drea Gheorghe și Bodo Francisc.

G. D.

sînt 
club 

zilele 
Ia 

din

Harnicii mineri dini brigada j 
de tineret condusă de Neagu < 
Gheorghe luptă pentru a obți- ( 
ne randamente sporite. La sec-< 
torul I al minei Petrila a- < 
ceastă brigadă a ajuns în rînr < 
dul celor mai bune brigăzi. < 
Secretul succesului lor se ex- < 
plică prin faptul că, cu toții < 
urmăresc același scop pentru j 
care cu puteri sporite luptă im- J 
preună. Dar nu asta e totul în J 
viața brigăzii. Membrii ei își j 
petrec timpul liber împreună, j 
Adesea ei 
văzuți la 
iar în 
călduroase 
ștrandul 
Petrila. Fotore
porterul nostru 
La surprins pe S 
Neagu Gheor
ghe (primul din 
dreapta) cu cîți- 
va ortaci din 
brigada sa în- 
tr-o discuție al 
cărui subiect de 
această dată nu 
este cărbunele 
ci... noile redu
ceri de prețuri. 
După cum se 
vede tinerii An
drei Ștefan, Tă- 
băcaru Vasile, 
Despir Nicolae, 
Gheorghe Vaier -K 
și Toma Ion se f 
bucură împreu- < 
nă cu prietenul ț 
lor — șeful de < 
brigadă. (

A 15-a aniversare a eliberării patriei

IERI ȘI AZI: Nivelul de trai al oamenilor muncii

naționale a crescut 
bunăstarea ; oamenilor

In cei 15 ani care au trecut de 
la eliberarea patriei noastre, oa
menii muncii au simțit din plin, 
zi de zi, roadele bogate ale po 
liticii înțelepte a partidului, a< 
cărei scop este ridicarea conți 
nuă a nivelului de trai ; al. po
porului. Pe măsura dezvoltării e- 
conomiei 
continuu 
muncii

Cifrele 
oglindesc 
ția grea, 
care s-au 
în timpul 
moșieresc și condițiile cu totul 
diferite în care cei ce muncesc 
în țara noastră trăiesc astăzi ca 
urmare a avîntului economic ge
neral înregistrat în anii care 
trecut de la ziua eliberării.

și faptele de mai jos 
in bună măsură situa- 
de neagră mizerie, în 
zbătut oamenii muncii 

regimului burghezo

au

na-
V enitul național

IERI: La crearea venitului 
țional agricultura și silvicultura 
contribuiau cu 54,9 la sută, in
dustria și mineritul cu numai 
33,7 la sută, transporturile cu 
11.4 la sută. Venitul național, 
calculat pe cap de locuitor, se 
număra printre cele mai scă 
zute din Europa (locul 17 din 2u 
de țări europene) și era doar cu 
puțin deasupra mediei unor țări
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Reducerile de 
cu entuziasm de
Am intrat marți seara în ma

gazinul de produse electrice din 
Petroșani. Era ora de închidere. 
Magazinul era încă aglomerat. 
Am văzut radiind bucuria pe fe
țele ceior prezenți în magazin 
pentru a cumpăra motociclete, a- 
parate de radio, mașini de spălat 
rufe, ori alte obiecte, ieftine sau 
care se vînd acum în rate.

— Lucrez de 4 ani aici, măr
turisește vînzătoarea Dîrna Sil
via. In acest timp, an de an, au 
crescut cerințele cumpărătorilor 
și concomitent cu aceasta s-au 
înmulțit și produsele noastre. Intro 
singură zi am vîndut 5 motociclete 
cu 15.000 lei, 5 mașini de spălat 
rufe și o mulțime de apărate de 
radio. Priviți! 
arătîndu-mi un 
și dovezi.

Am răsfoit 
seseră ret nute 
contractelor de cumpărare în ra
te după ora de închidere. Majo
ritatea posesorilor buletinelor,

— îmi spuse ea, 
teanc de buletine

buletinele care fu- 
pentru completarea

(Continuare în pag. 2-a)

lei 
fa
re- 
de- 
în

in cifre și fapte 
coloniale din Africa și Asia. Pe 
de altă parte,, ca urmare a ex
ploatării ¡burghezo-moșierești, ve
nitul național nu se împărțea în 
mod just între locuitorii țării 
Muncitorii și țăranii nu primeau 
nici jumătate; din venitul națio
nal creat de ei. In 1938, bunăoa
ră, patronii celor 3767 de între 
prinderi; capitaliste au plătit 
drept salariu 8,3 miliarde 
pentru 289.100 de muncitori, 
ță de 18 miliarde lei cît au 
prezentat profiturile lor. In 
curs de aproximativ 10 ani, 
tre 1929 și 1939, în timp ce pro 
fiturile capitaliștilor s-au dublat, 
impozitele directe și indirecte an 
crescut de aproape două ori pe 
cap de locuitor, de la 644 lei îu 
1933—1934. la 1182 lei în 1938— 
1939.

AZI ; Ritmul rapid de dezvol
tare a economiei naționale — 16 
la sută pe an, față die 2 la sută 
în regimul burghezo-moșieresr 
— a avut drept urmare creșterea 
venitului național. In perioada 
1950—1958 ritmul de creștere a 
venitului național a fost de 
circa 9—10 la sută. Aceasta a 
permis ca încă în 1957 venitul 
național să crească cu 101 la 
sută fată de anul 1938. Schimbă
rile survenite în economie se re
flectă direct în structura veni- 

prețuri primite 
oamenii muncii

printre care ajutorul miner Tără< 
buzan C-tin din Lonea, armato
rul Toader Tudor din Petrila, 
mecanicul Cojocaru Nicolae din 
Livezeni și alții solicitau aparate 
de radio pentru curent electric. 
Mult s-au vîndut în aceste zile 
și aparatele de radio cu baterii.

Noua liotărîre a partidului a 
venit să îmbunătățească și mai 
mult condițiile de trai ale celor 
ce muncesc.

— Noile reduceri de prețuri —j 
mărturisește tînărul miner Andrei 
Ștefan de la sectorul I al minei 
Petrila - sînt pentru noi un a- 
vantaj serios Ne putem cumpăra; 
mult mai ieftin lucruri casnice, 
mobilă și chiar 
rate. Prietenii și 
din 
care își termină în curînd de 
construit noua locuință, chiar luna 
aceasta și-a propus , să-și ia o 
mobilă frumoasă în rate. Toma’ 

motociclete în 
tovarășii mei 

brigadă, Gheorghe Valeriu1

pre- 
1956 
este

de mărfuri și 
deservesc pro- 
industriei in 
național este 
ori mai iriaie

Ponderea 
venitului 
de două
1938. întregul venit na-

tului național calculat după 
țurile anului 1950 și care în 
era următoarea : 55,4 la sută 
dat de industrie, 16,5 la sută de 
agricul’ură și silvicultură, 9,0 la 
sută de construcții, 6,1 la sută 
de transporturile 
teiecomunicalii ce 
ducția.
crearea 
astăzi 
decît în 
țional slujește nevoile oamenilor 
muncii, iar o parte tot mal în 
semnată revine nemijlocit-oame
nilor muncii 
nevoilor lor 
dacă în anii 
cinai fondul 
zentat aproximativ 75 la sută din 
venitul național, în. perioada 
1956--1957 fondul de consum a 
crescut la mai bine de 3/4. In a- 
cest an partea destinată satisfa
cerii nevoilor populației a ajuns’ 
la aproximativ 32 la sută.

pentru satisfacerea 
personale. Astfel 

primului plan cin- 
de consum a rep.re-

Salariul real al muncitorilor 
și funcționarilor

IERI : Intre anii 1914 și 1926 
indicele prețurilor la alimente, 
îmbrăcăminte și servicii a eres- 

(Continuare în pag. 2-a)
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L PRACTICA
Un nuinăp de peste 100 de 

studenți de la Institutul de mine 
Petroșani, efectuează în prezent 
practica de producție la minele 
din Valea Jiului. Pe baza expe
rienței acumulate în anii trecuți 
attt de conducerea Institutului de 
mine cit și de conducerile exploa
tărilor miniere în privința orga
nizării perioadei de pregătire a 
viitorilor ingineri, anul acesta stu
denților practicanți li s-au creat 
condiții de așa natură încît pe
rioada de practică să le ofere cu
noștințe temeinice care să ci
menteze pe cele teoretice însușite 
pe băncile institutului. înainte de 
sfîrșitul anului școlar, organizația 
de bază de partid și de U.T.M., 
conducerea institutului au dus o 
muncă susținută cu studenții pen
tru ca ei să înțeleagă pe deplin 
importanța pe care o are pre
gătirea lor practica în producție.

La exploatările miniere li s-au 
creat studenților practicanți con
diții optime de cazare și masă, 
ei locuind în cămine moderne, 

■ dîndu-li-se în același timp posi
bilitatea să-și continue și pregă
tirea teoretică..

Conducerea institutului, împre
ună cu conducerile exploatărilor 
miniere au stabilit un plan unic 
și concret care prevede ziua și 
locul de muncă pentru fiecare

student practicant, 
întocmit pentru toată 
practică și are la bază programul 
anului de studiu respectiv, ținînd 
cont și de posibilitățile întreprin
derii miniere respective.

In timpul acestei perioade stu
denții sînt îndrumați să participe 
la acțiunile patriotice întreprinse 
de tinerii muncitori, la viața cul
turală Și sportivă din cadrul în
treprinderii respective etc. Stu
denții în practică la E. M. Petrila 
au participat cu însuflețire la 
strîngerea fierului vechi, iar cei 
din Lonea au organizat o excursie, 
de studiu pentru cunoașterea E 
M. Bănită și întreprinderii cera
mice din Baru Mare. Totuși în 
ceea ce privește participarea stu
denților practicanți la viața cul- 
tural-sportivă în localitățile unde 
își efectuează practica, conduce
rea institutului, organizația U.T.M. 
și Asociația studenților trebuie să 
muncească mai mult și mai bine 
pentru ca și la alte exploatări 
miniere studenții să fie alături 

muncitori 
Aninoasa

O

Planul este 
perioada de

-!n artist i amatori — 
așa cum șe îrrtîmplă la 
și Lupeni.

Studenții în practică 
ria să sprijine cît mai

au dato- 
mult acti

vitatea extraprofesională fiind în 
același timp exemple în muncă 
și în producție I 

I

TRAÍAN COfOVEl

BAIÄTV/L

CARTE APĂRUTA 
IN CINSTEA 

CELEI DE «15 a ANIVERSĂRI 
A ELIBERĂRII PATRIEI 

IN EDITURA TINERETULUI

și rei-

VISUL LUI SE VA ÎMPLINI
In fata clă- 
minier din 
un băietei 
ani și pri- 
treptele și 
femeie — 
obișnuitul

Maestru! sportului Dotzi Ștefan 
în mijlocul trăgătorilor de ia Utilajul
La competițiile 

sportive organi
zate cu ocazia Zi
lei minerului în 
Valea Jiului au 
poposit numeroși 
sportivi reprezen- 
tînd mai multe 
regiuni din țară, 
dornici să se ’n- 
treacă în măes- 
tria sportivă cu 
tinerii mineri din 
Valea Jiului.

La concursul 
de tir, organizat 
la Petroșani cu 
acest prilej, prin
tre oaspeții din 
Cluj se afla și 
maestrul sportu
lui la tir Dotzi 
Ștefan. După ter
minarea concursu
lui. maestrul
sportului Dotzi 
Ștefan a întîrziai 
mult alături de 
tinerii din Petro
șani cărora le-a 
împărtășit din ex
periența și cunoș
tințele sale de 
trăgător. Iată-J 

în clișeu dînd indi 
lor de la Utilajul Petroșani.

Originală ca tematică 
¡¡zare, îndrăzneață prin concep
ția artistică și frumos 
„Cîntec să crească băiatul1' este 
un poem închinat vieții fericite a 
copilului și luptei pentru pace.

Fiecare capitol al acestui vo
lum e un mic reportaj — poem 
despre copilărie. Este o operă de, 
mare sensibilitate, sinceră și e- 
moționantă, cu pagini vădind 
chiar în relatarea celor mai sim 
ple și firești întîmplări un subtil 
spirit de observație și măestrie 
artistică. Mesajul întregii lucrări 
este profund uman, iar ideile și 
sentimentele ce o străbat îi dau 
înălțime.

scrisă.

Era pe la orele 12. 
dirii Grupului școlar 
Petroșani se oprește 
cam de vreo 14—15 
vește îndelung. Urcă 
intră. II întîmpină o
secretara școlii — cu 
ei — „Ce doriți ?“

— Aș vrea să mă 
eu la aceasta școaia.

— Bine, drăguțule, dar în
scrierile încep abia în 20 august, 
îi spuge cu căldura secretara.

Intre timp, pe coridor se a- 
propie un bărbat nu prea înalt 
dar cu o figură impunătoare. E 
Dumitru Ion — directorul școlii. 
Intră și dînsul în discuție.

— Ce-i, tinere, vrei să devii 
elev al școlii noastre ?

— Da, răspunse timid băiețe
lul.

— Cum te cheamă si de unde 
ești ?

— Danciu Ion de la Lonea.
— Cunoști școala noastră ?
— Nu.
— N-ai vrea s-o vezi ?
— Aș. vrea cum nu.
Cu pași nesiguri, băiețelul îm

preună cu directorul intră în- 
tr-o sală. Lîngă pereți, de jur 
împrejur, sînt așezate mese cu 
diferite obiecte frumos aranjate.

— Aceasta este expoziția șco
lii, spuse directorul. Tot ceea ce 
vezi pe mese, sînt obiecte lucra
te de elevii școlii noastre.

Ochii băiețelului licăreau de 
bucurie. Stă și privește cu aten
ție un obiect. E o daltă. După e- 
tichetă se vede că-i executată do 
un elev din anul I.

Pe mesele de 
biectele atît de 
lucrate, parcă-i

— Oare eu o 
menea lucruri ? 
băiatul ?

— Cum să nu, tinere. Școala 
noastră are 
maiștri instructori de

înscriu șj

alături, toate o- 
frumos și corect 
vorbesc.
să pot face ase 

întrebă mirat

poți învăța multe lucruri fru
moase. Aceste obiecte pe care le 
vezi au fost făcute în atelierul- 
școală sub îndrumarea lor. Acolo 
fiecare elev are bancul său de 
lucru, menghina lui, dulăpior si 
unelte de muncă.

Acum multi dintre 
în practică la ateliere.
va timp se întorc la 
aici vei putea să stai 
cu ei. Nu ma' e ca

elevi sînt 
Peste cît- 
școală și 
de vorbă 

pe timpul
cînd am învățat eu meseria. A- 
tunci toți elevii — ucenici — in 
loc să învețe erau nevoiți să iacă 
diferite corvezi în folosul patro
nilor.

Băiețelul ascultă atent și par
că soarbe fiecare cuvînt spus de 
director.

— Fiecărui elev — continuă 
directorul — i se creează con
diții optime pentru a învăța o 
meserie. Elevii primesc bursă, 
îmbră aminte, rechizite școlare și 
diferite indemnizații, iar cei ca
re se disting la învățătură și în 
practica de atelier. în vacanța de 
vară sînt trimiși în diferite ta
bere din țară.

Ieșind diri sala de expoziție, 
băiețelul, împreună cu directo
rul au vizitat apoi sălile de 
clasă.

— Vezi, în aceste școli șî-n a- 
telierul școlii, sub îndrumarea 
noastră, a profesorilor și maiș
trilor instructori, vei învăța 
dumneata și după trei ani vei 
deveni un bun meseriaș, un mun 
citor calificat.

— Da, tovarășe director. Să 
știți că eu voi fi primul care vot 
depune cererea de înscriere la a- 
ceastă școală.. Vreau și trebuie 
să devin un muncitor calificat

■$i. după ce dă mîna cu direc
torul, plecă cu siguranța că vr 
sul lui va putea fi cu siguranțe 
împlinit.

9 profesori și 4
care

I

(Urmare din pag. l-a)

cații trăgători-

burghezo-riioșieresc noi, muncitorii 
nu am putut visa să ne construim 
case proprii, să ne cumpărăm mo
bilă modernă, motociclete ori bi
ciclete.

mi
sai, 
Pî-

loan, deși necăsătorit va lua un 
aparat de radio. Tăbăcaru Vasile 
s-a hotă.'ît să-și cumpere o mo
tocicletă, iar prietenul nostru Du- 
pir Nicolae, de curînd căsătorit, 
cu economiile pe care le are a so
cotit că-și va putea cumpăra a- 
cuîn nu numai mobilă dar și un 
aparat de radio. Vom răspunde 
acestei griji întărindu-ne angaja
mentele în muncă, sporind pro
ducția de cărbune, îndeplinind și 
depășind sarcinile de plan.

Așa cum gîndește tînărul 
ner Andrei Ștefan și ortacii 
gîndesc toii tinerii cinstiți ai
triei noastre care trăiesc și mun
cesc în condiții neîntîlnite în anii 
regimului burgliezo-moșieresc. De

aceea muncesc cu dragoste și 
simț de răspundere.

— Tinerii au astăzi mult elan 
în muncă — spune muncitorul 
Pasca Francisc de la U.R.U.M.P., 

un 
a 

privind mărirea sala- 
reducerea prețurilor

care lucrează împreună cu 
grup de tineri. Noua hotărîre 
partidului 
riilor și reducerea prețurilor ' a 
impulsionat elanul lor. Ei se gîn
desc mai mult ia economii de ma
teriale și execută lucru de cali
tate. Așa ți trebuie... pentru că 
ei nu cunosc greutățile anilor ti
nereții noastre, a celor mai vîrst- 
nici, eînd în loc de viață mai 
bună eram amenințați în fiecare 
zi cu șomajul și foametea. Noi 
am ajuns abia acum, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc P,o- 
mîn să cunoaștem adevărata via
ță de om. Nicicînd în regimul

VASILE AVRAMESCU

★
Toți oamenii muncii au primit 

cu satisfaci ie noile reduceri de 
prețuri. Ei văd în ansamblul de 
măsuri luate în scopul îmbunătă
țirii condițiilor de trai, justețea 
politicii partidului nostru. De a- 
ceea ei se angajează să mun
cească mai cu spor, deoarece sînt 
conștienji că numai prin mărirea 
producției și a productivității ■ 
muncii, prin realizarea de econc 
mii, poate fi redus prețul de cost 
și astfel se pet îmbunătăți în con
tinuu condițiile materiale și cul
turale ale oamenilor muncii.

I. FLORIN

Acțiuni de muncă 
patriotică ale tineretului 

din Petrila
In cinstea zilei de 23 August 

tineretul din orașul Petrila par
ticipă activ la acțiuni de muncă 
patriotică

Pînă acum tinerii petrileni au 
colectat și predat I C M. peste 60 
tone fier vechi, au încărcat si 

pentru 
a ară-

descărcat 20 m.c. pietriș 
amenajarea unei piețe și 
dinii de vară.

In aceste acțiuni s-au 
țiat în mod deosebit tinerii Csiser 
loan, Tzipenufenig Rudolf, Albu 
Nicolae și alții.

ION TODEA 
corespondent

eviden-

Pe-

O nouă promoție 
de artificieri

La exploatarea minieră
trila au fost examinați de curînd 
elevii cursului de artificieri. Du
pă un curs de 3 luni, fără scoa- 
tere din producție, la examene 
s-au prezentat zeci de candidați.

Noii absolvenți ai cursului de 
artificieri recrutați din rîndurile 
celor mai pricepuți mineri au 
dat răspunsuri bune la exame
ne. Absolvenții Lukâcs Iosif, Că- 
pățînă Dumitru, Pokol Ladislau 
și alții au reușit să obțină ca>- 
lificativul de foarte bine.

A. KRISTALY 
corespondent

IERI și azi : Nivelul de trai al oamenilor
muncii

(Urmare din pag. I-a)
cut cu 57,3 la sută ; în același 
timp salariul mediu al muncito
rilor a sporit doar cu 24,9 Ia 
sută. In timpul marii crize de 
supraproducție din 1929—1933 
salariile au devenit adevărate 
salarii ale foamei. In perioada 
de „înviorare și prosperitate“ din 
anii 1934—1939. deși salariile au 
crescut cu 15—20 la sută, prețu
rile au urcat cu 20—40 la sută. 
Salariul real era în 1939 cu 6,8 
la sută sub nivelul celui din 1933. 
In următorii ani salariul real a 
reprezentat 
descendentă :

40,8; 1942 
iar în 1944 
ridicau pînă la o treime din sa
lariu, iar cheltuielile pentru ser
vicii comunale și de deservire a 
populației reprezentau aproxima
tiv 14 la sută. Masele muncitoa
re din țara noastră erau exploa
tate și pe calea prelungirii zilei 
de lucru care era de 12—14 ore 
și ajungea chiar la 16 ore, pro 
cum și prin 
cii. Oglinda 
îngrozitoare 
o constituie 
da 1929—1939 a circa 
de șomeri totali și parțiali.
1932 numărul celor înregistrați 
Ia birourile de plasare a ajuns 
la 164.245

AZI : Salariul real este de la 
un an la altul mai mare. In 1958 
a fost cu aproape 60 Ia sută mai 
mare fată de 1950. Datorită mă
surilor luate de partid și guvern,

următoarea curbă 
1939 - 100; 1941 

= 29,8; 1943 = 25,3, 
— 19,7. Chiriile se

intensificarea inun- 
situației . materiale 
a oamenilor muncii 
existenta în perioa- 

100.000 
In

ridică la peste 3000

na

Și
creșterea bună- 
munci-i, venitu- 
salariaților au 

8.4 miliarde lei

în 1958 pentru 
stării oamenilor 
rile bănești ale 
sporit cu circa 
fată de anul 1955. Anul trecut
cheltuielile pentru chirie au re
prezentat între 2,7 și 3,6 la sută 
din salariu, iar cheltuielile pen
tru serviciile comunale și de de
servire între 5,9 și 7,2 la sută. 
In țările capitaliste chiria înghi
te aproape 30 la sută din veni
turile medii ale muncitorilor in
dustriali din S.U.A., aproape 40 
la sută diin Italia și Belgia, mai 
mult de jumătate din cîștigul 
mediu al muncitorilor din Spa
nia și 50 la sută din salariile 
muncitorilor iranieni.

In tara noastră șomajul a fost 
lichidat complet și pentru tot
deauna, în timp ce numărul șo
merilor a 
Norvegia, 
621.000 în 
dicîndu-se 
în Grecia 
mult micșorate, iar în S.U.A. la 
începutul acestui an peste 5 mi
lioane de muncitori erau fără lu
cru, în Italia peste 2.000.000, în 
R.F.G. cca. 1.000.000 etc. In tara 
noastră durata zilei de muncă 
de 8 ore este prevăzută prin 
Constituție. Unele categorii pro
fesionale. cum ar fi muncitorii 
din unele sectoare ale industriei 
miniere și chimice, topitorii, me
dicii radiologi, muncitorii care 
lucrează cu substanțe toxice sau 
sub apă și alti lucrători care 
prestează muncă efectivă în con
diții grele au durata zilei de

salariul unui lucrător tînăr, 
prestează o muncă egală cu 

a unui vîrstnic, este de nu- 
41 la sută din salariul unui

hotărîri ale Plena-
P.M.R. din 13—14

ajuns la 48.000 
144.000 în

Anglia, cifra 
la 1.000.000; 
după datele

în
Izrael, 

reală ri- 
200.000 
oficiale

muncă mai puțin de 8 ore, res
pectiv de 6 și chiar de 3 ore. Fe
meile care în 1938 primeau în 
genere un salariu cu 50 la sută 
mai mic decît al bărbaților au 
astăzi, că și tinerii, salarii egale 
cu cele ale vîrstnicilor. In Sue
dia 
care 
cea 
mai
adult. Femeile tinere primesc cu 
20 pînă la 40 la sută mai puțin 
decît bărbații.

Veniturile nete ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate r.u 
sporit și datorită faptului că în 
cursul anilor 1955—1958 au fost 
efectuate patru reduceri par
țiale de preturi. Aceasta a adus 
populației o economie anuală de 
circa 500.000.000 lei. Preturile cu 
amănuntul la produsele alimen
tare au crescut anul acesta, în 
comparație cu perioada antebe
lică de peste 2 ori în S.U.A., de 
12 ori în Argentina, de 4 ori în 
Belgia, de 26 ori în Franța, de 
16 ori în Brazilia, de 7 ori în 
Italia, de 260 ori în Japonia. Nu
mai din 1957 și pînă în prezent 
au avut loc în R.F.G. peste 
de majorări de preturi.

La veniturile populației 
țara noastră s-au adăugat 
portantele mijloace pe care 
tul le pune la dispoziția oame
nilor muncii gratuit sau cu pla
tă redusă. Suma care revine, 
după un calcul estimativ, din 
cheltuielile social-culturale ale 
statului pentru fiecare familie de

muncitor se 
lei pe an.

Recentele 
rei C.C. al 
iulie asigură o nouă creștere a
bunăstării celor ce muncesc. 
Astfel veniturile salariatilor șî 
pensionarilor cresc cu 4,7 mili
arde lei datorită majorării sala
riilor tarifare, micșorării impo
zitului pe salarii, sporirii pen
siilor și reducerii preturilor de 
vînzare la peste 2600 de sorti
mente de produse industriale și 
alimentare. Astăzi în țările capi
taliste salariul mediu în indus
trie este fată de minimul nece
sar de existentă de 70 la sută 
în S.U.A., 
nia. 75 
nă, 50 
sută în 
Spania.

41,3 la sută în Japo- 
la sută în R. F. Germa- 
la sută în Franța, 38 la 
Italia și de 30 la sută în

Consumul pe cap de 
locuitor

147

din 
im- 
sta-

IERI : In Romînia burghezo- 
moșierească se consuma în 1938, 
de fiecare locuitor numai 5,5 kg. 
zahăr, 3,4 kg. grăsimi, 19 kg. 
carne. La sate consumul era în 
1940 la zahăr 
1,5 kg., iar la 
10—12 ’ 
era nu 
măliga 
tie. Ea 
bună dreptate și o „tară a stam
bei“. Producția pe cap de locui
tor de țesături în 1938 era ur
mătoarea : 6.7 m. de țesături de 
bumbac, 0,8 m. de țesături de 
lînă și 0,7 m. de țesături de mă
tase. Toate aceste date repre
zintă media pe tară. Acest con-

de aproximativ 
carne

kg. Romînia 
numai o tară 
predomina în 
putea fi considerată pe

doar de 
de atunci 
unde mă- 
alimenta-
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VIAȚA DE PARTID
De ce este9neglijată educarea candidaților 

Petroșani ?

LA AUNA VULCAN

CoRfriffltind trecutul cu prezentul
de partid la

de
Pe

de

In anul 1959 organizația 
partid de la. Depoul C.F.R. 
troșani a primit 37 membri 
partid și 22 candidați. Printre a- 
ceștia se numără fruntași în pro 
duclie c-a Bara Ștefan, Bogătea- 
nu Nicolae. Ciungan Ioan și alții.

Stagiul de candidat pe care tre
buie să-i facă toți cei care intra 
în nartid, are un rol important 
în îmbunătățirea compoziției so
ciale a partidului, în pregătirea 
candidaților pentru a se ridica la 
nivelul cerut unui membru al a- 
vangărzii revoluționare a clasei 
muncitoare.

Dar dacă 1?. Depoul C.F.R. Pe
troșani s-a muncit pentru crește
rea numărului membrilor și can 
didatilor de partid, nu aceeași 
preocupare a existat uentru edu
carea candidaților. In cadrul a- 
cestei organizații de bază există 
nn fenomen cu totul nefiresc : sînt 
numeroși candidați de partid că
rora stagiu] dc candidatură ie-a 
expirat de cîteva luni de zile, dar 
care rână în prezent nu și-au 
pregătit documentele necesare 
Dentru primirea în rîndul membri
lor de partid. Printre cei 13 can
didați care se află în această si 
tuație se numără tov. Szilagvi 
Adalbert, Gheorghe Ioan. Moldo
van Ioan 
Ilie și . .
daibert stagiul de candidat i a 
expirat încă din decembrie 1958. 
la tov. Moldovan 
lie a.c.

Aceasta denotă 
’afecțiuni serioase 
ărtid. Biroul organizației de ba

ză (secretar tov. Cuibac Ilie). 
membrii de partid, îndeosebi cei 
care au dat recomandări centru 
primirea în nartid au neglijat e- 
ducarea candidaților, ridicarea cu-

Depoul C. F. R,
-»

noștințelor lor politice la nivelul 
ce se cere unui membru de 
partid.

Un rol important în educarea 
candidaților îl are munca prac
tică pentru îndeplinirea sarcini
lor de partid. In această direcție 
este necesar ca fiecare candidat 
<ă aibă o sarcină de partid con
cretă. I.a Depoul C.F.R. nu s-a 
acordat însă atenția cuvenită ac
tivizării candidaților de partid ■ 
această linie. Chiar dacă s-au 
trasat sarcini candidaților, nimeni 
rm a controlat îndeplinirea lor.

Ne fiind activizați pe bază de 
sarcini concrete, unii candidați de 
partid se rup de viața de partid, 
nu participă la adunări generale. 
De 
n-a 
a.c.

ri

Viorel Aurel. Tuhuț 
alții. La tov. Szilagyi A-

Ioan din apri-

că aici există 
în munca de

exemplu, tov. Moldovan Ioan 
participat din luna ianuarie 
la nici o adunare generală 

de partid, tov. Szilagv Adalbert 
a participat în tot decursul anu
lui la o singură adunare gene
rală de partid. Lipsind de la adu
nările generale ale organizației 
de bază, care joacă un rol însem
nat în educarea comunistă a can- 
d’daților, acești tovarăși au rămas 
mult în urmă în ceea ce privește, 
pregătirea lor pentru intrarea în 
partid.

Pentru ca educarea candidați- 
lor de partid să se 
nivelul cerințelor, 
muncă trebuie să 
în permanență toți 
ganizației de bază, 
direcție un exemplu 
cazul candidatului de partid Ar- 
joacă Dumitru. Acest candidat, 
deși i s-a prelungit stagiul de 
candidatură, nefiind ajutat în su
ficientă măsură de membrii de 
partid alături de care lucrează, 
persistă și în prezent în lipsurile 
de mai înainte : na participă la

desfășoare la 
la această 

fie antrenați 
membrii or- 
In această 

elocvent este

la

Peste 2.100 ore muncă voluntară
Zece zile ne mai despart de 

ziua în care oamenii muncii din 
țara noastră vor sărbători 15 ani 
de la eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist. Această ani- 
vers^-e este întîmpinată de nu
meroase colective cil succese de 
seamă în muncă,

k. Colectivul de muncă al secto
rului VIII transport de la mina 
Lupeni, în cinstea Zilei de 23 
August, s-a hoțărît să presteze 
diferite munci, de curățenie. în- 
■eținere și înfrumusețare a locu

rilor de muncă
Pînă acum, la culbutorul de 

Ia haldă și la funicular, în drep
tul atelierului de reparat vagonete

de
ra-
vo-

și pe unde se simțea nevoie 
muncă, 15 șefi de echipe au 
portat peste 2.100 ore muncă 
luntară. Numai la funicular s-au 
prestat 464 ore muncă voluntară 
care, pe lîngă schimbarea aspec
tului locului de muncă, a adus e- 
chipei conduse de Pivovacsech 
Adam satisfacția că a realizat o 
economie de 8325 lei. Echipele 
lui Savu Petru și Nemeș Ioan au 
efectuat 352 ore muncă volunta
ră, a Iul Chinezu Viorel 213 ore, 
iar echipa Iui Sprinceană Gheor- 
ghe 174 ore. 
efectuat între 
voluntară.

Celelalte echipe au 
113—70 ore munca

CRISAN PETRU
corespondent

adunările generale, neglijează 
dicarea nivelului politic

Cauza principală care face 
munca de educare a candidaților 
de partid să se desfășoare defec
tuos la Depoul C.F.R. Petroșani 
este lipsa de preocupare a birom 
lui organizației de bază. Mulțî 
membri de partid, după ce dau 
recomandări nu se mai ocupă în 
continuare de educarea celui re
comandat, rm 1 ajută să-și ridice 
nivelul politic, să-și pregătească 
la timp documentele necesare de 
primire în rîndul membrilor de 
partid. Munca de educare a can
didaților a preocupat doar unul 
sau doi membri ai biroului orga
nizației de bază. Tovarășii Ceterjș 
Virgil ș? Rotaru Vasile — mem
bri al biroului — s-au sustras 
de la îndeplinirea acestei impor
tante sarcini. Fără munca colec
tivă, organizată și sistematică a 
întregului birou, fără participarea 
tuturor comuniștilor, călirea poli
tică și morală a candidaților de 
partid nu se poate asigura.

Acestei stări de lucruri trebuie 
să î se penă capăt cît mai grab
nic. Biroul organizației de bază 
de la Depoul C.F.R. Petroșani 
trebuie să examineze cu toată 
răspunderea desfășurarea muncii 
de educare a candidaților de par
tid, să ia măsuri pentru îmbună
tățirea ei. In această direcție_,și 
Comitetul orășenesc 
troșani trebuie 
nizației de bază 
ajutor concret.

sa
de

ca

de partid Pe- 
acorde orga- 
Ia depou un

1. DUBEK

Minerii vîrstnici din Vulcan 
nu-și amintesc să-l fi văzut vreo 
dată la față pe domnul Korin. 
Dumnealui a fost pe timpuri unui 
din acționarii minei Vulcan. A- 
vea domiciliul Ja Budapesta si 
storcea bani din sudoarea mine
rilor din Vulcan. Nu si-a bătut 
niciodată capul cu grija de a vi
zita mina care-i da „bani de bu
zunar“ pentru nopți albe de pe
trecut la cafenelele luxoase din Bu
dapesta. Milioa
nele stoarse din 
Vulcan aveau 
darul de a-i face 
somnul ușor. Vi
sa la sporirea 
profiturilor. Pe ce 
cale făcea el și 
ceilalți domni ac
ționari acest lu- 

o simțeau 
bine minerii

Vulcan. Dom- 
Korin s-a în-

numele 
atribuit

Prin puțul „7 Noiembrie“ se scot zilnic din a- 
dîncuri la zi mii de tone de cărbune.

IN CLIȘEU : Turnul puțului.
numai în fo- 
motive de., 
semne să-și

cru 
mai 
din 
nul
grijii și de un alt 
lucru : 
iui l-a 
și celui mai ma
re puț al minei 
Vulcan (pe care
l-a văzut se pare 
tografie) asta din 
modestie vrînd pe 
eternizeze numele.

Domnul Korin huzurea la Bu
dapesta. (n inima munților, ni<- 
nerii trudeau din greu, trudeau 
pentru un salariu de mizerie ca
re nu le ajungea nici măcar pen
tru traiul lor zilnic. De cîte ori

nească după el. La B-alomaș au 
apărut o sumedenie de văgăuni. 
Numărul lor creștea zilnic ca și nu
mărul nevoiașilor care-și cîștigau 
existența din vinderea cărbunilor 
scoși rudimentar, ca pe timpul ro
manilor. Cărbunele era scos din 
văgăuni cu roaba și cu trocul. Mi
nerii nu aveau lemn de armătură 
ca să-și asigure viața, 

crengi 
brațul 
tăiate 
re.

Autoritățile au 
trimis jandarmii 

sili 
să 

vă-

Armau cu 
groase cît 

unui om, 
din pădu-

sum mediu nu poate fi atribuit 
milioanelor de țărani săraci li
piți pămîntului, zecilor de mii 
de șomeri sau sutelor de mii de 
muncitori care primeau salarii 
de mizerie.

AZI : In 1958, fată de 1948. 
consumul muncitorilor din in
dustrie a crescut astfel : la car
ne de 2,4 ori, la grăsimi de 3,3 
ori, Ia unt de 4,7 ori, la zahăr 
de 2,8 ori, la lapte de 1,3 ori, 
la ouă de 2.1 ori, la pîine de 1,6 
ori. Aceleași creșteri substan
țiale se remarcă si în consumu
rile familiilor de țărani care în 
1958 au fost mai mari față de 
1954 de 1,4 ori la carne și gră
simi, de 1,5 ori la unt, de 7,0 ori 
la zahăr, de 1,3 ori la lapte, de 
1,6 ori la ouă, de 1,2 ori la pîi
ne etc. Viata țăranilor colecti
viști este cu mult mai bună față 
de această medie. Astfel, în anul 
Irecut colectiviștii au consumat 
de pildă cu 22 la sută mai multă 
carne și grăsimi, cu 36,3 la sută 
mai multă făină de grîu și seca
ră, cu 43,7 la sută mai mult za
hăr și cu 40,3 la sută mai multe 
brlnzeturi (tecii țăranii indivi
duali.

In anul trecut, față de 1954 
vînzările de mașini de aragaz 
au crescut cu 490 la sută, de 
biciclete cu 672 la sută, de apa
rate de radio cu 200 Ia sută etc. 
in acest an populația 
mărfuri al căror volum va fi de 
aproape 2,6 ori mai mare decît 
în 1950.

Pentru a se asigura consumul 
sporit, în acest an în industria 
bunurilor de consum se produce 
mai mult față dte .1955 cu 50 la 
sută zahăr, cu 23 la sută confec
ții, cu peste 50 la sută încăl
țăminte și da peste două ori 
mobilă.

Aceste date demonstrează clar 
marile schimbări care au avut 
loc în consumul oamenilor 
muncii.

In urmă cu 15 ani ei duceau 
aceeași viață grea pe care o tră
iesc astăzi oamenii muncii din 
țările capitaliste. Chiar și în 
S.U.A. — țara capitalistă cea 
mai avansată — există 562 de 
districte care au un mare pro
cent de locuitori slab nutriți. 
Peste 1 miliard de oameni din 
lumea capitalistă și îndeosebi 
din țările coloniale și semide- 
pendente suferă din cauza foa 
mei.

Invățâmînt și cultură

va primi

IERI : In 1938 existau în țară 
1577 grădinițe de copii, 13.865 
școli de cultură generală, 55 de 
școli pedagogice, 142 școli teh
nice, 224 școli profesionale de u- 
cenici. 33 de facultăți. Numărul 
elevilor era de 1.664.014. Dacă 
ținem seama că în această pe
rioadă existau 3.785.943 de copii 
de vîrstă școlară (7—18 ani) se 
constată că un număr important 
nu era înscris în vreo formă ele 
învătămînt. Peste 4 milioane de 
locuitori ai tării nu știau carte.

AZI : In anul școlar 1958/1959, 
fată de anul școlar 1938/1939 
numărul școlilor de 7 ani a cres
cut de 5,8 ori, 
circa 2.9 ori. 
care urmează 
diu teoretic de 
mărul cadrelor
superior de 3.7 ori. 
mul a fost lichidat 
de masă.

Anul trecut, fată 
mărul teatrelor și

al facultăților de 
numărul elevilor 
învătămîntul me- 
circa 6,3 ori. nu- 
din învătămîntul 

Analfabetis- 
ca fenomen

de 1938. nu- 
operelor a

Cărbunele scos din adîncuri este sortat la- separația minei. Separația
din Vulcan d fost construită în urmă cu cițiva ani, după redeschiderea minei. 

IN CLIȘEU: Vedere parțială a separației.
salariul le era ciuntit, de 

domnul Korin și alții de 
recalculau profiturile! 
de salarii ciuntite, 

bani

crescut de 4,6 ori, iar al cine
matografelor de 5,3 ori în 1957.

Anul acesta pentru cheltuielile 
social-culturale fondurile prevă
zute în plan se ridică la 12,3 mi
liarde.

„Tehnica și 
scria că 73 la 
tării nu aveau 
sută nu aveau 

cu apă 
aveau un

Condiții de locuit
IERI : Revista 

viața“ din 1943 
sută din orașele 
canalizare. 59 la
asigurată alimentarea 
potabilă, majoritatea 
număr mic de străzi pavate. A- 
proape 45 la sută din casele de 
locuit din orașe erau construite 
cu materiale improprii — chir
pici, pămînt etc. La sate în 1929 
existau 40.000 de bordieie de pa 
mînt și peste 1 milion case de 
pămînt. Peste 660.000 de case a- 
veau o singură cameră, peste 
200.000 de case nu aveau podea, 
peste 800.000 erau acoperite cu 
stuf sau paie.

AZI : In nerioada 1951 —1958 
s-au construit numai din fondu 
rile de stat, ale organizațiilor 
cooperatiste și din credite acor
date die stat aproape 91.000 de 
apartamente. In 1959 pentru con
strucții de locuințe s-a reparti
zat un fond de investiții cu 25 
la sută mai mare decît în J958, 
prevăzindu-se execuția a încă 
cca. 21.000 de apartamente. Din 
fondurile proprii ale populației 
de la orașe și sate au fost con
struite numai în nerioada 1951 — 
1959 peste 400.000 de case cu 

o suprafață locuibilă de peste 12 
milioane m. d. Numai în Capi
tală se construiesc anul acesta 
tot atîtea apartamente cîte s-au 
construit în ultimii 10 ani.

i
atîtea
teapa 

din 
casa

pentru a 
pe muncitori 
părăsească 
găunile. Muncito
rii s-au împotrivit. 
Atunci
mii le-au prăbu
șit. Peste noapte 
șomerii le-au des
chis din nou. 
La „stația moar
ta. au 
prinși 
ne și 
de vii 
șomeri, 
nii 
însă

j andar-

ori 
lui 
mii 
de 
cotă respectabilă

In anul 1931 domnii 
au ordonat scoaterea din mină a 
instalațiilor, liniilor ferate, țevi
lor de aer comprimat. Totul a 
fost scos din mină. Din puțul 5. 
au fost tăiate toate cadrele me
talice. Galeriile care duceau spre 
straiele de cărbune au fost ram- 
bleate si diguite cu ziduri groa
se de beton In acest fel. astii- 
pînd intrării* spre abataje, cre
deau cei din conducerea minei 
că vor împiedica pe minerii ră
mași șomeri șă scoată cărbune.

Mina a tost închisă. Moletele 
din turnul de extracție al puțului 
„Korin" au rămas înțepenite. 
Domnul Korin a fost despăgubit. 
Și-a văzut mai departe 
cru“ 'a alte întreprinderi 
acționar era. Minerii din 
au rămas însă ne stradă, 
tificatn de cerșetor în buzunare. 
Era și acesta un soi de grijă pen
tru «oarbi muncitorilor : să moară 
de foame cu certificatul de cer 
șetor în buzunar.

Sectorul B alomaș de unde 
s<» scote« grosul producției de 

care a 
denumit

în
acționarului intra o

acționari

de „lu- 
a căror 
Vulcan 
cu cer-

rărbtme h minei, primul 
fost părăsit, șomerii l-an 
stafia moart*

După închiderea minei 
bătrîni nhișnuiți să-și cîștige r»îi- 
nea din cărbunele ce-1 răpeau a- 
dîncurilcr, au rămas să-și trăiască 
amarul vieții scotocind mai de
parte după cărbuni. Zăcămintele 
bogate de cărbuni din Vulcan a- 
veau aflorimente la zi. Minerii 
vîrstnici au început să scormo-

oamenii

fost sur
de presiu - 

îngropați 
mai mulți 

Oame-
n-au părăsii 

stația. Ii 
lega de ea și de primejdiile ei mi
zeria, foamea 1 Ani de-a rîndul 
din văgăunile stației moarte, oa
menii au scos cărbuni. Mina Vul
can era moartă dar oamenii ei 
trăiau și de cîte ori priveau tui- 
nul puțului „Korin" scrîșneau din 
măsele plini de revoltă împotriva 
acelora care le-au luat dreptul 
la muncă, la o viață de om. Dom
nul Korin n-a venit să dea ochii 
cu șomerfî. Partea iui din afacere 
i-a fost pusă deoparte.

★
In luna iulie, a doua zi după 

apariția hofăiîri'i nlenarei C.G. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c., pri
vind măsurile pentru ridicarea ni
velului de tra: al oamenilor mun
cii, a apărut în presă o informa
ție. Pe scurt Se răspîndea vestea 
că minerii de la Vulcan răspund 
grijii cp, Je-o poartă partidul și 
guvernul sporind producția 
cărbune. In aceea 
a 3 schimburi 800 
bune au fost .scoase 
de olan '

E limpede că
multe s-au schimbat. La 
în oraș omul a cărui
fost descătușată, face _____
Mulț» denumiri vechi și-au pierdut 
puterea de circulație. Puțul „Ko" 
rin“ -u mai există, la fel ca și 
stația moartă. La mina Vulcan 
există puțul „7 Noiembrie”. In 
casele mașinilor de extracție pen
tru cele două secții de transport 
ale pufului șînt montate două 
mari mașini de extracție sovie
tice. Stația moartă este acum vie. 
Prin galerii noi, trainice din ea 
se scot cărbuni. Cărbune pen
tru patrie, pentru înflorirea eî 
scos de foștii șomeri șî de fii «- 
cestora.

zi, în 
tone

: la' zi

de 
timpul 

de căr- 
în plus

la Vulcan 
mina și 
forță a 
minuni.

C. MORAftU
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MOSCOVA 12 (Agerpres) —
: TASS anunță :

De 9 zile se desfășoară la Mos
cova Întrecerea creatoare a cîne- 
aștijlor psrtfcipanți la festivalul 
internațional al filmului de la 
Moscova. Juriul a vizionat pînă 
acum peste 50 de filme artistice, 
documentare și de popularizare 
a științei, prezentate în cadrul 
concursului.

La 11 august la Teatrul din 
Kremlin au fost prezentate pen
tru prima oară filmele de scurt 
metraj create de maeștrii cinema
tografiei indoneziene Unul din 
acestea — „Ni Govok“ creat de 
regizorul Kotot Sukardi este o 
povestire atractivă destinată co
piilor. Celălalt film — „Zmeul 
meu a zburat“ (al aceluiași 
gizor) înfățișează aventurile 
obișnuite ale unui băiat care 
lătorește în vis prin diferite
giuni ale Indoneziei. Această me
todă a permis autorilor filmului 
să prezinte spectatorilor multe 
din frumusețile țării precum și 
cîntece și dansuri populare.

Cineaștii englezi au trimis la 
concursul de la Moscova filmul 
artistic „Un țipăt de pe stradă“, 
creat de regizorul L. Jilbert. A- 
cest film pătruns de o mare pre
ocupare pentru soarta tinerei ge
nerații, se caracterizează printr-o 
dragoste profundă față de copiii 
loviți de soartă care au rămas 
fără părinți. Eroii filmului sînt 
copiii de la un orfelinat din Lon
dra. Spectatorii au salutat cu 
căldură pe membrii delegației ci- > 
neaștilor englezi inclusiv pe mi-1 
ca Dany Wilscn, în vîrstă de 10' 
ani, care interpretează rolul prin
cipal.

re
ne- 
că- 
re-

Arthur Watkins, președintele a- 
sociației producătorilor de filme 
engleze, luînd cuvîntul după vi
zionare a relevat marea impor
tanță internațională a festivalului 
de la Moscova.

Tinerii cineaști mongoli au 
prezentat juriului filmul artistic 
„Un sol al poporului“ (regizor 
Uigjid). Acțiunea filmului se pe
trece în perioada cînd o mare par
te din Mongolia era ocupată de 
trupele gcmindaniste. Filmul în
fățișează lupta eroică a patrioți- 
Ior mongoli pentru eliberarea lor.

La 11 august la Teatrul din 
Kremlin a fost prezentat de ase
menea filmul „Foamea noastră 
permanentă“ care înfățișează via
ța unei actrițe mexicane. Regizo
rul filmului este Rojelio Gonza- 
les, iar roiul principal este inter
pretat de Roșită Ghintana.

conferinței studenților 
din Africa

din A- 
Tunis

africa- 
la cort-

LONDRA 12 (Agerpres). —• 
TASS anunță :

Conferința studenților 
frica care a avut loc la 
și-a încheiat lucrările.

Solii celor 20 de țări 
ne care au luat cuvîntul
ferință au condamnat cu aspri
me războiul din Algeria, colo
nialismul si discriminarea rasia
lă din Africa, intenția Franței 
de a efectua experiențe nucleare 
în Sahara.

Conferința a chemat popoarele 
Asiei și Africii să organizeze la 
7 septembrie o zi de protest îm
potriva apropiatelor experiențe 

bomba nucleară pe care Fran- 
intenționează să le efectueze 
Sahara. i I

cu 
ta 
în

„Pravda“ despre scopurile conferinței 
țărilor americane de la Santiago

MOSCOVA 12 (Agerpres). •- 
TASS anunță :

Comentînd conferința extraor
dinară a miniștrilor Afacerilor 
Externe din 20 de republici ale 
Americii latine și din S.U.A., 
care s-a deschis la 12 august în 
capitala statului Chile — San
tiago, conferință ce a fost con
vocată în primul rînd din iniția
tiva diplomației S.U.A., ziarul 
„Pravda“ scrie că la această 
conferință atenția principală va 
fi acordată revoluției din Cuba. 
„Pravda“ subliniază că societă
țile americane din Cuba sînt 
turbate de furie nu numai da
torită perspectivei de a pierde 
profituri uriașe. Ele se tem în 
aceeași măsură de influența pe

O

care exemplul Cubei poate s-o 
exercite asupra altor țări din A- 
merica latină. Iată de ce patrio- 
ții din_ Cuba se află în centrul 
campaniei de șantaj și amenin
țări, dezlănțuită de monopolurile 
americane.

Planurile inițiatorilor actualei 
conferințe sînt nu numai de a 
osîndi revoluția din Cuba, dar 
șl de a zădărnici cuceririle el. 
Pentru reacțiunea americană Or
ganizația Statelor Americane a 
fost și rămîne calul troian cu a- 
futorul căruia se speră să se 
înăbușe lupta de eliberare din 
Nicaragua. Republica Dominica
nă și din alte țări din regiunea 
Mării Caraibelor.

Declarația partidului 
socialist popular din Cuba

Îngrijorare în rîndul marilor monopoluri 
de armament americane provocată 

de apropiatul schimb de vizite 
Hrușciov-Eisenhower

NEW YORK 12 (Agerpres)
Scăderile pe care le-au suferit 

la. bursa din New York acțiunile 
legate de industria de armament 
au dezlănțuit o intensă campanie 
de presă din partea marilor cor
porații americane din industria 
de război, ale căror interese sînt 
amenințate direct. In contrast cu 
opinia publică mondială, cu decla. 
rații 
lutie 
Wall 
cum 
ternational, să se acrediteze ide- 
ea că . schimbul de vizite Eisen- 
hower—Hrușciov nu va duce Ia

oficiale și cu întreaga evo- 
a situației internaționale. în 
Street se încearcă. după 

transmite United Press In-

BAGDAD — După cum anun
ță corespondentul din Bagdad al 
agenției Reuter, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Irakului a declarat 
Ia 11 august că hotărîrea Fran
ței de a efectua experiențe ato
mice în Sahara constituie t» 
„continuare a agresiunii france
ze împotriva popoarelor arabe și 
o primejdie pentru pace în lumea 
întreagă“.

OTTAWA — Corespondentul a- 
genției Associated Press trans
mite din Ottawa. că în Canada 
a sosit Mac Elroy, ministru de 
război al S.U.A., pentru a dis
cuta probleme militare cu Pear- 
kes, ministrul de război 
nadei.

tal“ din Kiev, căreia i s-a de
cernai „Marele Premiu" ia Ex
poziția universală de la Bruxelles.

la Me- 
sud-est

această

al Ca

SALYSBURY — După cum re
latează ziarul sudafrican „Die 
Vaterland“ comandantul suprem 
al N.A.T.O. a hotărît construirea 
unei noi baze militare a Blocu
lui Atlanticului de nord 
lort, localitate situată la 
de orașul Salvsbury.

Ziarul subliniază că
nouă bază militară a N.A.T.O., 
va cuprinde un efectiv de 20.000 
de oameni provenit! în cea mai 
mare parte din Anglia și S.U.A. 
Noua bază, arată ziarul va fi e- 
chipată cu cele mai moderne a- 
vioane cu reacție, precum și cu 
bombardiere atomice americane.

DAMASC — Agenția 
Press relatează că la 11 
purtătorul de cuvînt al Biroului 
Imamului Omanului la Damasc 
a declarat că „forțele . britanice 
continuă agresiunea împotriva 
poporului din Oman“.

Purtătorul de cuvînt a decla
rat că noi forțe britanice au 
fost debarcate pe litoralul Oma
nului cu scopul de a 
lupta eroică a poporului omanez 
pentru libertatea sa.

ATENA — După cum _. 
ză agenția France Presse, la Îl1 
august a sosit la Atena într-o 
vizită oficială generalul1 Edward 
Suarez. noul comandant al celei 
d!e a 7-a divizii aeriene a 
N.A.T.O.

France 
august

înăbuși

relatea-

KIEV — In Ucraina se con
struiește primul cinematograf 
panoramic mobil din Uniunea 
Sovietică ■ pentru deservirea lo
calităților rurale. El poate ff 
transportat ușor în autocamioa
ne. Aparatele de proiecție sînt' 
construite de fabrica „Kinode-

BRUXELLES — La Bruxelles 
s-a confirmat că la 31 iulie, Tur
cia a înaintat membrilor „Pieții 
comune“ o cerere 
cită intrarea în 
piețe.

Cererea Turciei
„Piața comună“ survine la pu
țin timp după ce Grecia a cerut 
admiterea 
economică

prin care soli- 
cadrul acestei

de a adera la

în această organizație 
occidentală.

nici un fel de slăbire a încordă
rii dintre Est și Vest“. Reprezen
tanții firmei ..Bache Et Co“ au 
afirmat chiar că „destinderea în
cordării internaționale pare im
probabilă" Reprezentanții altei 
societăți, „Standard Podrs“, au 
declarat că „chiar dacă întîlni- 
rea dintre Hrușciov și Eisenlio- 
wer ar duce în ultima instanță 
la un dezgheț parțial, care șă im
plice o reducere a cheltuielilor de
fensive. este aproape sigur că a- 
cest rezultat nu se va produce 
încă multă vreme de aci înainte“. 
In aceeași încercare de a convinge 
opinia publică că nu există pers
pective de a se efectua reduceri 
în masivele alocații militare care 
constituie sursa urilașelor profi
turi ale acestor societăți, și o tot 
atît de uriașă povară pentru con
tribuabilii americani, reprezentan
ții firmei „Shearșon Hammil Et 
Comp“ afirmă și ei că o reducere 
a acestor cheltuieli nu pare o 
perspectivă apropiată. Ei au s- 
dăugat însă că „modificarea 
psihologică cieată de anunțarea 
schimbului de vizite nu poate fi 
trecută cu vederea“ și recomandă 
„o politică prudentă’’.

îngrijorarea de care sînt cu
prinse marile monopoluri ameri
cane din industria de armament 
a fost exprimată clar de repre
zentanții societății „Bondex“ care 
au atras atenția că „orice dez
gheț în războiul rece ar putea 
provoca o scădere a acțiunilor 
industriei de avioane și electro
nice, ambele strîns legate de pla
nurile de înarmare a Statelor 
Unite“. Ei au subliniat că „aces
te perspective întunecă și mai 
mult tabloul și așa nu prea stră
lucit al industriei de avioane.

Din toate aceste declarații se 
desprinde lin’p<','p opoziția mari
lor monopoluri din industria a- 
mericană de armament la orice 
încercare de a slăbi încordarea 
internațională, de a crea un cli
mat de pace și securitate care să 
permită tocmai reducerea cursei 
înarmărilor.

----------- —— -tttt— ■ ----------- -

Un nou acord atlantic 
a fost semnat la Bonn

NEW YORK 12 (Agerpres). - 
TASS anunță :

Ziarul „Noticias de Hov“ din 
Cuba a publicat o declarație a 
partidului socialist popular, din 
Cuba în legătură cu Conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
statelor americane de la San
tiago.

In declarație se spune printre 
altele că „conferința a fost con
vocată în scopul de a intensifica 
amestecul în treburile Cubei și 
de a exercita asupra ei presiuni 
sub diferite pretexte“.

Ponorul cuban, subliniază par
tidul socialist popular, este ho
tărît și ferm în părerea că este

necesar să fie respins orice ames
tec străin, sub orice formă, fie 
că el ar veni din partea unei țări 
fie din partea unei organizații 
cum este organizația statelor a- 
mericane, în treburi care sînt », 
clusiv de competenta unei tán 
suverane.

Mișcarea populară din Ameri
ca Latină la care participă toa
te forțele progresiste, care s-au 
alăturat poporului nostru în ve
derea apărării comune în fața 
imperialismului, are un caracter 
eliberator și revoluționar.

Salutăm această mișcare din 
America Latină, se spune în în
cheierea declarației partidului 
socialist popular din Cuba.

PROGRAM DE RADIO
14 august

BONN . .. . .
După cum relatează ziarele 

occidentale, la Bonn a fost sem
nat zilele acestea noul acord a- 
tlantic eare fixează definitiv sta
tutul trupelor S.U.A.. Franței și 
Angliei aflate pe teritoriul Ger
maniei occidentale.

Potrivit noului statut, o serie

12 (Agerpres). 
relatează

de obligații asumate de cele trei 
țări, membre ale N.A.T.O. în 
Germania occidentală, vor trece 
în competenta organelor guver
namentale federale.

Noul statut precizează totoda
tă dreptul de a staționa pe teri
toriul R.F.G. și pentru trupe 
N.A.T.O. neprevăzute în vechiul 
statut.

PROGRAMUL I. 7.15 Muzică 
distractivă. 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică, 10,10 Con
cert simfonic, 11,03 Muzică ro- 
mînească de estradă, 12,00 Mu
zică populară romînească, 13,05 
Muzică din opere, 14,00 Muzică 
populară ardelenească, 15,25 
Muzică ușoară romînească, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,25 Succe
se ale muzicii romînești în cei 
15 ani de la eliberare, 18,05 Le
gendele popoarelor, 18,35 Muzi
că ușoară romînească, 19,05 For
mații de muzică populară romî
nească care au luat ființă în anii 
regimului d'e democrație popu
lară, 21,30 „Viață nouă, cîntec 
nou“, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport, 22,30 
Doine și jocuri populare romî
nești. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică ușoară sovietică, 14.30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din industrie 
și agricultură, 15,00 Ciclul „Con
certele marii prietenii“, 16,30 
Soliști de muzică populară romî
nească care au concertat peste

hotare, 17,35 Instrumentiști ro- 
mîni de muzică ușoară, 18,05 
Cîntece și jocuri populare romî
nești, 18,35 Cîntece din trecutul 
de luptă al poporului nostru, 
19,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 19,45 „Decada culturii“. 
Transmisie din sala Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R. a con
certului orchestrei simfonice a 
Cinematografiei și a Corului 
Sfatului popular al Capitalei, 
22,00 Din cele mai cunoscute 
melodii populare romînești.
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CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fata din Kiev — seria 
II-a; AL. SAHIA : Fata în negru; 
LONEA: Celcaș; PETRI LA:
Nauris; ANINOASA : Lupta nu 
s-a sfîrșit; VULCAN : O slujbă 
importantă; LUPENI : Răsfăța
tul; BARBATENI : La lumina 
farului; URICANI : Orașul li
ber,, i
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