
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani

din toate țările, uniți-vă
Muncitori, ingineri și tehnicieni din indus

tria minieră ! Luptați pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de producție! Aplicați 
pe scară largă metodele de mare productivitate! 
Folosiți la maximum capacitatea utilajelor! 
Reduceți continuu costul producției!

(Din chemările C.C. al P.M.R. 
cu prilejul zilei de 23 August 1959)

In cinstea mărejei sărbători
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UN IMPORTANT SUCCES AL MINERILOR DE LA LUPEMI
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Sectorul V sud de la mina 
Lupeni a extras în această 
lună 217 tone de cărbune 
peste plan. Brigada condusă 
de frontalistul LETEAN PE
TRU a contribuit din plin la 
succesul colectivului de aici.
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In două zile — 1029 tone de cărbune 
peste plan

i.s u Minerii de la Lupeni au organizat două zile de producție 
% mărită în cinstea apropiatei sărbători de la 23 August. In a- 

ceste zile, colectivul minei Lupeni — fruntaș în întrecerea cu 
M celelalte colective miniere — și-a depășit sarcinile de plan cu 

1029 tone de cărbune cocsificabil. Pînă în prezent minerii de la 
Lupeni au extras peste planul lunar la zi 1642 tone de cărbune. 

)» Toate colectivele de sectoare au contribuit la acest important 
succes. Frontaliștii din sectorul II îndeplinind „ziua și fîșia“ 

¿7 au extras în cele două zile 359 tone de cărbune peste plan, 
W iar cei de la sectorul IV B și-au întrecut sarcinile zilnice cu 
w 176 tone de cărbune. Minerii din abatajele frontale din secto- 
W rul I B, ca și cei din abatajele cameră din celelalte sectoare ale 
W minei au extras peste sarcini cu 48—91 tone de cărbune în 

plus de planurile zilnice.

LA ANINOASA

Rezultate semnificative în întrecere
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Minerii din brigada condusă 
de BARZU GHEORGHE din 
sectorul IV al minei Ani
noasa și-au depășit sarcinile 
de plan pe 17 zile din au
gust cu aproape 370 tone de 
cărbune. In abatajul lor, 
productivitatea este de circa 

5,500 tone pe post.

La sectorul II al minei Pe
tala printre brigăzile care 
lucrează cu randament spo
rit se numără și cea condu
să de F1ROIU ION care și-a 
întrecut planul lunar la zi 
cu peste 250 tone de cărbune.
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Lucrările de amenajare a ț 
viitoarelor orizonturi pro- 4 
d active de la mina Urfcanii 4 
au fost încredințate brigăzii f 
conduse de RECSAK IOAN ♦ 
care este cunoscută ca o * 

brigadă de calitate. ♦

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 23 
August minerii sectorului I de la 
mina Aninoasa obțin rezultate 
frumoase. Cele 868 tone de căr
bune extrase în afara sarcinilor 
de plan pînă în ziua de 17 au
gust inclusiv, se datoresc creș
terii randamentelor. Fată de pla
nificatul pe sector, randamen
tul a crescut cu 0,500 tone pe 
post. Acest lucru a fost posibil 
datorită organizării mai judici
oase a muncii, creării de abataje 
de rezervă și asistentei tehnice 
acordate brigăzilor de mineri de 
către conducerea sectorului.

Printre brigăzile care au ob
ținut cele mai bune rezultate se 
numără cele conduse de Opreau

Ioan cu un plus de 504 tone de 
cărbune. Bojte Adalbert și Berei 
Dionisie care au extras peste 
plan cu 384 tone și, respectiv, 
cu 138 tone de cărbune mai mult 
decît aveau planificat.

Rezultate frumoase au obținut 
și unele brigăzi din alte sectoa
re cum sînt cele conduse de 
Schneider Francisc și Cerghezan 
Alexandru din sectorul fii care 
au extras între 30 și 250 tone de 
cărbune în afara sarcinilor de 
plan pe luna august. La fel cele 
din sectorul IV conduse de Da- 
vid Iosif, Barzu Gheorghe, Biro 
Ștefan și Moisiu Remus, au ex
tras între 100 și 350 tone dte căr
bune în afara planului la zi.

însuflețiți de noile inițiative în întrecere

Acolo unde este mai greu
In tot timpul ședinței, Sfitlic 

n-a scos o vorbă. Așa e de felul 
lui, tăcui. La muncă e iute și 
îndemînatic. Cînd spune o vorbă, 
apoi ea e vorbă. Intre ceea ce 
spune și ce face nu e nici-o deo
sebire.

Atunci cînd s-a prelucrat cu 
birourile organizațiilor de bază 
și cu agitatorii de la mina Lu
peni însemnătatea extinderii și 
aplicării inițiativei muncitoa
rei sovietice Valentina Gaga- 
nova. Sfitlic a ascultat cu 
luare aminte tot ceea ce s-a 
spus. La ce a gîndit el în tim
pul ședinței, s-a aflat numai du
pă cîteva zile.

Sfitlic Ioan, cunoscut șef de 
brigadă din sectorul IV A era 
în biroul șefului de sector. Sec
torul a rămas sub plan și aceas
ta și din cauza unor brigăzi sla
be. In abatajul din stratul 5 
banca I sînt greutăți mari: in- 
tercalatii groase de piatră și pre
siune. Brigada din acel abataj, 
condusă de Rusu Vasile, nu se 
descurca în fața acestor greutăți. 
S-a, produs chiar o surpare în ca
re au fost prinse patru scocuri. 
Șeful de sector, inginerul Giu- 
glea Gheorghe, era îngrijorat 
din pricina acestei brigăzi. Sfit
lic trăgea cu urechea la cele ce 
se vorbeau.

— Tovarășe șef ! — izbucni el 
dteodată. Mă gîndesc la un lu
cru. Să împărtim abatajul în 
două că și așa-i prea mare pen
tru oamenii lui Rusu. Mă duc și 
eu acolo, aripa cea mai grea 
dati-o brigăzii noastre. Facem 
noi rînduială. Apoi sîntem a- 
proape de oamenii lui Rusu și îi 
putem ajuta. Să vedeți cum se 
pun pe roate băieții lui Rusu.

Șeful de sector și-a sprijinit 
bărbia în podul palmei gîndin- 
du-se la propunerea lui Sfitlic. 
Da. Este și acesta un mijloc de 
a ajuta brigăzile mai slabe.

Sfitlic, care înțelegea în tăce
rea șefului de sector o oarecare 
îndoială, insistă din nou:

— Dacă vreți, dau scris negru 
pe alb... .

— Nu-i nevoie — i-a răspuns 
zîmbind șeful de sector. La drept

vorbind nici nu era nevoie. Sfit
lic și ortacii lui sînt prea bine 
cunoscuti ca cineva să nu aibă 
încredere în cuvîntul lor. Un an
gajament, pentru ei este lege 
La începutul lunii iulie, de e- 
xemplu, și-au luat angajamentul 
să dea în cel dte-al doilea se
mestru al anului curent 500 tone 
de cărbune peste plan. Angaja
mentul a rămas cu mult în ur
mă. In loc de 500 tone de cărbu
ne peste plan pînă la sfîrșitul 
anului, brigada lui Sfitlic a ex
tras peste sarcini numai în cursul 
lunii iulie 1200 tone de cărbune

Sfitlic Ioan și brigada sa s-au 
mutat la noul lor loc de muncă. 
O astfel de hotărîre este ca
racteristică comuniștilor. Sfit
lic Ioan este de 3 luni mem
bru de partid. La 6 august a fost 
decorat cu Medalia Muncii. Pre
țuirea care i-a fost acordată, în
seamnă pentru el nu numai sti
mulent moral ci și un imbold în 
muncă.

C. MORARU

Alături de alte agregate moderne ale Combinatului Siderurgic 
din Hunedoara, care aduc o importantă contribuție la sporirea pro
ducției de metal, se numără și fabrica de aglomerare a minereu
rilor mărunte care a fost dată în exploatare în anii puterii popor 
lare.

IN CLIȘEU: Un aspect exterior al fabricii de aglomerare con
struită după proiectele și cu ajutorul Uniunii Sovietice.

IN CONTUL MILIARDULUI

La mina Lupeni 
pe măsura

Documentele recentei plenare au 
pus în fața colectivelor de între
prinderi sarcina de a lupta cu 
mai mult avînt pentru continua 
scădere a prețului de cost al pro
ducției, baza trainică a altor îm
bunătățiri ce se vor aduce nive
lului de trai al oamenilor mun
cii. Pentru minerii de la Lupeni 
— care extrag cea mai mare par
te din cărbunele cocsificabil nece
sar furnaliștilor patriei — sarcina 
aceasta înseamnă cărbune mereu 
mai mult, mai bun și mai ieftin.

Pe baza recomandărilor făcute 
de comisiile care timp de cîteva 
zile au studiat la fiecare loc de 
muncă posibilitățile pentru creș
terea producției, pe baza angaja
mentelor luate de mineri, colec
tivul minei Lupeni s-a angajat 
ca pînă la sfîrșitul acestui an să 
lucreze cu o productivitate medie 
de 0,880 tone pe post, depășind 
astfel cil 25.000 tone cărbune 
sarcina anuală de plan și să ob
țină economii suplimentare de cel 
puțin 3.000.CG0 lei la prețul de 
cost al producției brute.

Cum* au preconizat harnicii mi- 
rv»ri de la Lupeni că vor putea în
deplini acest angajament de c- 
noare Mai -întîi trebuie arătat 
că majoritatea propunerilor făcute 
de mineri ca și măsurile tehnico- 
organizatcrice luate se îndreaptă

Firul se răsucește frumos, un lorm. Muncitoarea Nicolae Florica 
îl privește. Inima ei se umple de bucurie. Brigada din care face 
parte Nicolae Florica de la Filatura Lupeni reușește să dea zilnic 
produse de bună calitate și cu 24—26 la șută mai mntte decît pre
vederile planului. z

— un angajament 
posibilităților

în mod deosebit spre creșterea 
substanțială a vitezelor de avan
sare, La abatajele cameră din 
sectoarele I A, IV A, și V sud se 
va atinge viteza de 52 m.l./lună, 
iar la frontalele celorlalte sectoa
re, vitezele de avansare vor creș
te la 24—35 m.l./lună. Astfel, se 
va încetățeni în toate frontalele 
metoda de muncă» „ziua și fîșia“. 
In abatajele frontale conduse de 
Nagy Andrei, Popa Ioan, Spînu 
Petru, Ghioancă Sabin, Schianu 
Ion, se extrage deja în mod rit
mic cîte o fîșie de cărbune pe zi. 
In primele 7 zile lucrătoare din 
august brigada din frontalul 2 
vest de la sectorul III a obținut 
o avansare de 8.80 m.l. de front, 
întreținerea bună a căilor de 
transport, asigurarea inui debit 
de aer comprimat uniform la a- 
bataje, sporirea numărului de mij_- 
loace de transport ca si o seamă 
de măsuri luate pentru buna or
ganizare a locurilor de muncă 
sînt premize de bază în acțiunea 
de sporire a vitezei de avansare.

Aceasta, va aduce după sine și 
creșterea neîntreruptă a producti
vității muncii. Mina Lupeni dis
pune acum de brigăzi bine înche
gate, de mineri calificați, de o 
tehnică mereu mai bogată, deci 
are condiții pentru a obține pînă 
la sfîrșitul anului productivitatea 
medie de 0,880 tone pe post. In 
prezent productivitatea obținută 
pe mină este în continuă crește
re. In lana iulie pentru fiecare 
post prestat pe mină s-au extras 
cîte 860 kg. cărbune, fapt ce le-a 
adus minerilor de la Lupeni o 
depășire a sarcinilor lunare de 
plan eu 3663 tone de cărbune. 
In planul de măsuri adoptat în 
urma revizuiri' rezervelor interne, 
accentul se pune pe extinderea 
mecanizării în abataje. Astfel, la 
propunerile minerilor, se vor in
troduce dona noi haveze la stra
tul 15 blocul II ceea ce va permi
te depășirea sarcinilor anuale la 
havare cti circa 20.000 tone de 
cărbune. Vor fi de asemenea me
canizate une’e abataje din stratul 
3 la sectorul I A. Gonvineîndii-se 
că prin folosirea armăturilor me
talice obțin randamente sporite 
și deci salarii mai bune, mulțf 
mineri au cerut să se extindă a- 
cest mod economicos și productiv 
de armare. In urma propunerilor

Ing. GH. DUMITRESCU
(Continuare h» pag. S-a)
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Fotografia de față prezintă 
doi mineri fruntași și în același 
timp doi prieteni. Obiectivul a- 
paratului i-a surprins pe minerii 
fruntași Doțiu Avram și Huda 
Mihai, ambii șefi de brigadă la 
mina Lupeni, învățînd cu sîrgu- 
ință. Adeseori după orele de șut 
Doțiu Avram și Huda Mihai o- 
bișnuiesc să se întîlnească, să 
discute despre mina lor, despre 
locurile de muncă pe care le con
duc, învață din experiența altor 
mineri fruntași, făuresc planuri 
de viitor. Pe cît de buni mineri 
sînt în muncă tot pe atît de buni 
sînt și ca vecini, fn ultimul timp 
aceste întîlniri dintre ei s-au 
înmullit Ambii și-au construit 
case proprii pe aceeași stradă. 
De multe ori cînd se întîlnesc 
cartea devine prietenul lor drag. 
De pildă la întîinirea cînd obiec
tivul aparatului nostru i-a sur
prins Huda Mihai citea din ex
periența minerilor sovietici din 
bazinul Donbas. De la ei a în
vățat multe lucruri bune. Și nu 
e de mirare că în'ultimele luni 
Huda Mihai deține în Valea Jiu
lui recordul la înaintări. Anul a- 
cesta, în luna 
ziua de 1 Mai, 
gada sa, el a 
lucit succes. In
a Văii Jiului acest succes a fost 
înscris în felul următor: Minerii 
conduși de comunistul Huda Mi-

aprilie, cinstind 
împreună cu bri- 
obtinut un stră- 
cartea de onoare

— ■=*

DECADA CULTURII
DIN R. P. ROMINA

Concurs 
Drumeții veseli“

tineret de
minier din

hai de la mina Lupeni au stabi
lit recordul cel mai mare la lu
crările de pregătiri în subteran, 
executînd într-o singură lună 125 
m. 1. de înaintare.

Și despre Doțiu Avram în Lu
peni se vorbește cu multă stimă. 
El este unul dintre cei mai buni 
maeștri ai randamentelor spori
te. Brigada pe care o conduce el, 
de ani de zile își depășește lună 
de lună sarcinile de plan stabi
lite. Doțiu Avram, miner cu o. 
bogată experiență, dobîndită în 
cei 36 de ani de muncă în mină 
constituie nu numai pentru tine
rii mineri din Lupeni ci și pen
tru toți tinerii din Valea Jiului 
un exemplu înaintat. La o vîrstă 
înaintată și după atîția ani de 
muncă în mină, el se străduiește 
să-și însușească cît ma. multe 
cunoștințe noi. A ține pasul cu 
tehnica nouă care pe zl ce trece 
se dezvoltă, înseamnă a învăța 
mereu, mereu Și de acest lucru 
cei doi huni vecini și mineri1 
fruntași țin seama în întreaga 
lor activitate.

Al treilea din
Huda 
merit 
școlar 
ceeași 
Mihai 
îl caracterizează și 
hai fiul.

Multiplele sarcini 
cesul de producție 
cere să le rezolve i 
Avram cît si lui 
nu-i împiedică ca 
sînt liberi, sau cu 
lej să ajute pe cei 
să-i pregătească

fotografie este
Diploma de 

sfîrsitul anului
Mihai fiul, 
primită la 
constituie un indiciu că a- 
stăruintă cu care Huda 
tatăl muncește și învață 

pe Huda Mi

15 ANI PE REALIZĂRI PE TĂRÎM SANITAR

In cadrul Joii de 
astă seară, la clubul 
Lupeni este programat un con
curs „Drumeții veseli“. El «este 
organizat de colectivul clubului 
împreună cu comitetul U.T.M. al 
minei din localitate. Tema con
cursului a fost inspirată din 
sărbătorirea evenimentului ce se 
apropie; „23 August oglindit în 
literatura noastră“. Ctfncurenții 
sînt tineri muncitori de la sec
toarele IX și X ale minei. Ei 
gurează printre cei mai buni 
titori ai bibliotecii clubului.

fi- 
ci-

„Să dansăm 
cti eroii cărții“

Cele mai atractive seri cultu
rale sînt pentru tinerii de la 
U.R.U M P. cele organizate pe 
terna ,,Să dansăm cu eroii căr
ții“. Cunoscînd preferințele lor, 
colectivul clubului a organizat în 
cadrul Decadei culturii din 
R.P.R. o asemenea seară care 
este programată pentru astăzi. 
Bibliotecara clubului. Nichelciuc 
Alina a ales pentru aceasta cele 
mai frumoase opere literare din 
literatura noastră clasică și con
temporană. Tinerii vor dansa cu 
eroii din „Luceafărul" lui M. E- 
minescu, cu cei din „Făt Fru
mos" al lui I. Creangă, cu Ion 
și Ana din romanul 
Liviu Rebreanu, cu 
din „Mitrea Cocor“ 
hail Sadoveanu și cu 
nigma Otiliei“ 
nescu. Intîlnirea
programată pentru 
în sala mare a clubului.

lion“ a lui 
eroii cărții 
al lui Mi
cei din „E-

ai lui. G.
tinerilor

orele

Căli- 
este

19,30

i pe care pro- 
și viața Ie 

atît lui Doțiu 
Huda Mihai1 
atunci cînd 

orice alt pri
mai tineri șt 
pentru viață, 

sădindu-le în conștiință dragos
tea de muncă și setea de învăță
tură. Tinerii mineri calificați de 
Doțiu Avram și Huda Mihai de-a 
lungul anilor de muncă în mină 
constituie cea mai bună dovadă 
că la Lupeni, minerii vîrstnici 
sînt un exemplu mobilizator și 
înaintat pentru cei mai tineri.

I. DRAGU

Pentru cheltuielile destinate 
ocrotirii sănătății, învățămîntu- 
Jui, culturii și altor cerințe so- 
cial-culturale s-au alocat în a- 
nul 1959 23,3 la sută din tota
lul cheltuielilor bugetare, adică 
de 3.5 ori mai mult decît în a- 
nul 1950. Recenta plenară lăr
gită a C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie 1959, care a stabilit un an
samblu de măsuri pentru o nouă 
creștere a salariului real al mun
citorilor și a cîștigurilor tuturor 
oamenilor muncii, reprezintă o 
dovadă strălucita a grijii per
manente a partidului nostru pen- 
iru oamenii muncii.

Moștenirea preluată acum 15 
ani de la regimul burghezo-mo- 
șieresc în domeniul ocrotirii să
nătății poporului situa Romînia 
in fruntea țărilor cu cea mai 
mare mortalitate infantilă din 
lume, ajungînd la un indice de 
19,9 Ia sută, ceea ce însemna 
pierderea anuală a cca. 90.000 
copii sub un an. In Valea Jiului 
procentul de mortalitate infantilă 
atingea chiar 25 la sută din ca
pii. Tuberculoza secera anual a- 
proximativ 30.000 de vieți. Sute 
de mii die îmbolnăviri erau deter
minate de boli ale mizeriei și 
promiscuității ca malaria, sifili
sul, pelagra, gușa, tifosul exan- 
tematic și alte boli transmisi
bile.

Asistența medicală a popu
lației, lăsată la voia întîmplării 
ducea la răspîndirea acestor fla-

Tovarăș de munca 
al cetățenilor 

care l-au ales deputat
Comuna Iscroni, în anii pute-j 

rii populare și-a schimbat în| 
mare măsură caracterul rural.

La această transformare au a- 
dus o mare contribuție deputății 
comunali care împreună cu aler
gătorii lor, au prestat mii de ore 
de muncă voluntară la efectua
rea multor lucrări gospodărești 
de interes obștesc. Din cei 34 dte- 
putați ai sfatului popular Vs- 
croni, s-a evidențiat în mod deo
sebit prin hărnicie și perseveren
ță tovarășul Munteanu 
putat în circumscripția 
nr. 19.

Deputatul Munteanu 
străduit și a reușit să-și mobili
zeze alegătorii la efectriiicarea 
unui număr de 43 case din că
tunul Dănuțoni, fiind preocupat 
în prezent de introducerea de di
fuzoare în acest cătun. A reparat 
3 podețe, la care se străduiește 
să le introducă tuburi din beton 
pentru o mai bună scurgere a 
apei ș.a. Deputatul Munteanu Io
nel se preocupă în prezent de re
pararea drumului ce duce de la 
sfat la moara din Iscroni, de mu
tarea dispensarului și a bufetu
lui T.A.P.L. în localuri mai co
respunzătoare, precum și de pro
blema înființării 
perea noului an 
a V-a la școala

gele, care alături de crunta ex
ploatare capitalistă, scurtau du
rata a sute de mii de vieți. In 
1944 la zeci de mii de munci
tori în Valea Jiului deabia erau 
200 paturi de spital și 30 med'ici, 
iar asistența preventivă a oame
nilor muncii și asistența mamei 
și a copilului lipseau cu desăvîr- 
șire.

Mobilizat de partid, sprijinit 
multilateral de statul democrat- 
popular, corpul medico-sanitar 
din patria noastră a pornit la li
chidarea acestei grele moșteniri, 
la punerea bazelor ocrotirii so
cialiste a sănătății oamenilor 
muncii. Creșterea rapidă a nu
mărului de medici și de cadre 
medii sanitare, alături de dezvol
tarea continuă a bazei materiale 
sanitare s-au concretizat în 
lizări de neconceput 
regimurilor de 
trecut.

Cîțiva indici 
din acest punct

Astfel, mortalitatea generală a 
scăzut de la 19—20 la mie 
era în 
prezent; 
la 19,1

rea- 
pe vremea 

exploatare din

sínt edificatori 
de vedere.

cît 
în 
de 

__ la 
7,5 la mie — sub media gene
rală pe țară; mortalitatea infan
tilă de la 19,9 la sută la 6,9 la sută.

Prin măsurile medico-sanitare 
extinse pe întreg cuprinsul țării, 
prin grija deosebită pentru traiul 
oamenilor muncii s-a reușit să 
se prelungească media de viață 
de la 42 la 63 de ani.

In cei 15 ani, de la eliberarea 
patriei noastre, numărul paturi
lor de spital a crescut de la 
36.400 la 99.000. Pentru comba
terea tuberculozei s-a dezvoltat 
o rețea puternică de dispensare, 
sanatorii, preventorii și spitale,

trecut la 8.7 la mie 
iar în Valea Jiului 
la mie a sdăzut

numărul de paturi pentru aceas
tă categorie de bolnavi crescînd 
în acești ani de la 6.600 la cca. 
29.000. Astfel, în Valea Jiului 
funcționează în prezent 3 spitale 
unificate pentru adulți cu 895 
paturi (avînd secții de interne, 
chirurgie, endocrinologie, oftal
mologie, O.R.L., neurologie, sto
matologie), 8 S.M.S.-uri cu 165 
paturi, 5 sanatorii de noapte cu 
150 paturi, puncte sanitare de 
supTafată și subteran, farmacii 
etc.. încadrate cu peste 140 me
dici și 450 personal mediu sani
tar, 27 farmaciști.

Pentru ocrotirea mamei și co
pilului s-au creat maternități, 
case de nașteri, a sporit numă
rul de paturi spitalicești pentru 
femei și copii, s-au înființat creșe 
și grădinițe, case ale copilului, 
s-au organizat tabere și colonii 
pentru odihna de vară a copiilor 
etc. In cele 1600 case de naștere 
create în anii regimului nostru 
primesc astăzi asistentă califi
cată la naștere zeci de mii de fe
mei din mediul rural. Aceste 
măsuri au dus atît la orașe cît și 
la sate, la scăderea mortalității 
materne, a infecțiilor puerperale 
și a mortalității infantile. In Va
lea Jiului funcționează 2 mater
nități, o casă de nașteri, 8 cămi
ne de zi cu 251 locuri. 7 creșe 
cu 170 paturi. 7 bucătării de lap
te, încadrate cu peste 30 
medicale de specialitate.

Toate aceste succese se 
resc traducerii în viată a 
cii sanitare a partidului nostru, 
utilizării creatoare a experienței 
Uniunii Sovietice, orientării noi, 
socialiste în ocrotirea sănătății 
populației, creării unor condiții, 
de viată tot mai bune pentru cr'* 
ce muncesc.

cadre

dato- 
politî-

Ionel, de- 
electorală

Ionel, s-a

odată cu înce- 
școlar a clasei 
din Iscroni.

N. SANDU

Gazetă noua
„6 
de

Despre gazeta de perete 
August“, organ al comitetului 
partid ți sindical de la mina Vul
can se poate spune pe drept cu- 
vînt că este oglinda muncii co
lectivului de la această exploa
tare carboniferă. Prin articolele a- 
părute ea a popularizat pe frun
tașii întrecerii socialiste, inova
torii și raționalizatorii în produc
ție. In activitatea lui, colectivul 
de redacție riu a omis nici latura 
cultural-sportivă și probleme la 
ordinea zilei

Nici în ceea ce privește aspec
tul grafic nu se poate spune că 
gazeta nu ar fi corespuns. Așe
zarea ci pe culoarul birourilor mi
nei era însă cam nepotrivită de 
oarece aici afluența minerilor e 
mai mică, iar lumina mai slabă 
îngreuna citirea articolelor. Acum 
a fost remediat si acest neajuns. 
Cum ajungi în fata birourilor, pri, 
virea îți este atrasă de noua ga
zetă de perete, mare, frumoasă. 
Pe fondul de pînză roșie, cu mar
ginile dantelate cu alb sînt fixate 
cele 5 locuri pentru articole. Toa
te sînt completate și cuprind te
me var.iate

Articolul 
de ieri și 
semnat de 
tru face o 
și prezent, 
acele vremuri de mizerie și chin

și interesante
intitulat: „Din viața 

de azi a minerilor'1 
tovarășul Luca Dumi- 

comparație între trecut 
„Cei vîrstnici au trăit

♦
♦
♦ 
♦

♦ 
«

♦
«

♦
♦ 
» 
♦

♦ 
*

♦

♦

_____ Balcanilor într-o zonă a ♦ 
păcii (Pe marginea Declarației *. 
guvernului romîn), Țeluri co 
mune — colaborare frățească, # 
Energia atomică în scopuri paș- * 
rtice. încotro se îndreaptă Ita- « 
lia, insula avintului (Aspecte* 
din luptele muncitorilor ameri-• 
câni). Ticăloasa mascaradă ju-* 
diciară din Atena s-a întors im- * 
potriva inițiatorilor ei, Proble- J 
me ale mișcării muncitorești ♦ 
internaționale. *

ÎN EDITURA POLITICA
a apărut:

crări, V. 1. Lenin dezvăluie ră
dăcinile sociale ale religiei, in
compatibilitatea ei cU concepția 
științifică despre lume și arată 
căile prin care pot fi lichidate 
prejudecățile religioase.

V. I. Lenta: Partidul 
forța conducătoare Tr> 

statul socialist $1 în 
construcția comunistă

560 pag., 10,30 lei
serie 

lucrări 
Lenin,

Culegerea cuprinde o 
din cele mai importante 
ale lui Vladiimir 
precum și extrase din diferite 
scrieri și cuvîntări în 
demonstrează de ce partidul tre
buie să fie forța conducătoare 
și îndrumătoare în statul socia
list și în construcția noii orîn- 
duiri și cum își îndeplinește 
partidul acest rol.

Ilici

care el

PROBLEME 
INTERNAȚIONALE 

Răspunsuri la întrebările 
cititorilor nr. 11

100 pag., 1,50 lei 
cuprins cităm : Geneva : 
bilanț, Pentru transfor-

Din 
primul 
marea

V. I. Lenin:
Despre religie

80 pag., 1,15 Iei
Culegerea cuprinde articole 

și cuvîntări ale lui V I. Lenin 
în care sînt defini
partidului proletariatului 
problema religiei. In aceste lu-

sarcinile
în

articole noi
cînd munca istovitoare de 10—12 
ore pe zi le epuiza forțele. Lo
cuințele erau insuficiente, înghe- 
suindu-se cîte 6—8 persoane în
tr-o singură cameră, iar sistemul 
de aprovizionare prin economate, 
care erau ac.ministrate tot de ac
ționarii minelor, absorbeau toate 
cîștiguriie minerilor, multi rămî- 
nînd daîori ce la o lună la alta“.

Astăzi prin grija partidului și 
guvernului — se arată în conti
nuare în articol — minerii din 
Vulcan duc o viață nouă. Mina 
închisă de capitaliști este astăzi 
înzestrată cu utilaje moderne. In 
locul cocioabelor s-au înălțat blo
curi moderne, iar aparatele de ra
dio, care pe acea vreme se nu
mărau pe degetele unei singure 
mîini, se găsesc astăzi aproape în 
toate casele muncitorilor.

Intr-un alt atricol intitulat: 
„Din realizările brigăzii de mun
că patriotică de la depozitul de 
lemne“ se aiată cum tinerii de 
aici au răspuns noilor măsuri 
luate de partid pentru ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc îup- 
tînd pentru a realiza cît mai mul
te econ -mii. Printre cei ce s-au 
evidențiat în cadrul muncilor vo
luntare se numără tovarășii Lenș- 
teanu Constantin, Anghel Marin, 
Joavină Nicolae și alții.

In cinstea zilei de 23 August 
— glăsuiește articolul brigada de

sämuncă patriotică s-a angajat 
presteze încă 500 ore de muncă 
voluntară care să aducă economii 
în valoare de cel puțin 2000 lei. 
Articolul e semnat de tovarășul 
Codreanu Cornel,

O preocupare de seamă a co
lectivului de redacție al gazetei 
de perete o constituie îndeplinirea 
ritmică și Ia toți indicii a sarci
nilor de plan. Articolul „Reduce
rea prețului de cost condiție de 
bază în ridicarea nivelului 
trai“ apărut sub semnătura lui 
Mateescu Grigore arată că în pri
mul semestru al anului producti
vitatea muncii a crescut cu 1,7 
la sută față de cea planificată, 
iar la prețul de cost au fost ob
ținute economii care se ridică la 
672.000 lei. Autorul arată că re
zervele interne sînt încă departe 
de a fi epuizate O mai bună or
ganizare a procesului de producție, 
instituirea unui regim de econo
mii pot duce fără îndoială la o 
reducere prețului de cost supe
rioară celei realizate pînă în pre 
zent. Afirmațiile din articol auto
rul le întărește cu exemple sem
nificative. Prin respectarea cali
tății cărbunelui — se arată în ar
ticol — s-ar fi eliminat penali
zări care pe primul semestru au 
totalizat suma de 525.000 lei.

Artico’ul este legat și de mă
surile luate de partid cu privire

de

la majorarea salariilor și reducerea 
preturilor Ia peste 2600 de sorti
mente de produse industriale și 
alimentare, de hotărirea minerilor 
de a răspunde prin fapte grijii 
ce o poattă partidul oamenilor 
muncii. Colectivul minei 
arată >n 
forturile, 
pe luna 
la sută.
tant, este faptul că calitatea căr
bunelui s-a îmbunătățit simțitor 
lucru ce se va reflecta în prețul 
de cost prin cele 45.000 lei boni
ficații primite de la preparații.

Interesant este și articolul sem
nat de inginerul Blaj Traian in
titulat ■ , Grija lață de utilaje — 
sarcină permanentă a fiecărui 
muncitor" precum și celelalte ar
ticole.

Unele 
însă din cauza lipsei de exemple 
concrete.
colul inginerului Blaj Traian ar 
fi arătat în mod concret exemple 
de brigăzi ce păstrează cu grijă 
utilajul și altele ce dovedesc ne
păsare față de el, articolul era 
fără îndoială mult mai eficace.

Punînd accentul pe fapte concre. 
te. veghind ca edițiile să cuprindă 
teme variate și interesante, ca ele 
șă fie schimbate cu regularitate, 
colectivul de redacție va face ca 
noua gazetă de perete să aibă în 
permanență articole noi, intere
sante, citite de mineri, articole 
care să mobilizeze colectivul minei 
spre noi succese în producție.

Colectivul minei — se 
articol — și-a sporit e- 
iar depășirea planului 

iulie s-a ridicat la 5,2 
Ceea ce este mai impor-

din articole păcătuiesc

Dacă de exemplu arti-
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Muntele cu trei cocoașe 
de Szemler Ferenc 

In căutarea unei clime blînde, 
care sâ ajute la tămăduirea u- 
nuia dintre fiii săi, dulgherul 
Balasz Istvan pleacă împreună 
cu întreaga familie la Moske- 
nice. însoritul port de la Marea 
Adriatică. Pentru a-și întreține 
familia. Balasz Istvan se anga
jează să lucreze la șantierul 
unei baze de submarine. Aici, în 
stațiunea străjuită de Muntele 
cu Trei Cocoașe, unde odraslele 
bogătanilor huzuresc, copiii dul- 

rerului descoperă că între ei și 
...ii de bani gata nu poate exista 
prietenie. Ii desparte o prăpas
tie.

Adresîndu-se 
școlarilor mari, 
Szemler Ferenc 
într-un ritm viu, palpitant, fi
nind încordată atenția cititorului 
prin forma atrăgătoare — ames
tec de real și fantastic — în ca
re e scrisă. Ea constituie în ace
lași timp un apel la înfrățirea 
muncitorilor de toate naționali
tățile și un aspru rechizitoriu la 
adresa* 1 * * * * instigatorilor la războaie.

, La Lupeni există un magazin 
, cu obiecte de sport, foto, muzi- 
, că, magazinul nr. 71 al O.C.L.
i produse industriale. Din cauza 

abundentei de mărfuri, acest 
magazin este tixit de produse 
industriale diverse începînd de 
la jucării și pînă la... biciclete, 
aparate fotografice, acordeoane 
îneît nu există posibilități opti
me pentru buna depozitare a 
mărfurilor și nici pentru deser
virea cumpărătorilor.

Tot în Lupeni, pe aceeași
stradă — Gh. Gheorghiu-Dej —,
la mică distanță de magazinul
industrial amintit, se află ma
gazine alimentare care stau pe
rete în perete; magazinele nr. 
fii, 9 și 59. Toate aceste maga-

Dionierilor și 
povestirea lui1 

se desfășoară

axai

(Urmare din pag. I-a)

ina Lupeni — un angajament 
pe măsura posibilităților

bile prin munca avîntată a între
gului colectiv. Activitatea comi
siilor economice a scos la iveală 
o seamă de importante rezerve 
interne care vor trebui valorifi
cate cu mai multă hotărîre. îm
bunătățirea calității cărbunelui, 
lucru de care pînă acum nu prea 
au cu ce se lăuda minerii de la Lu- 
penî, este una din aceste rezer
ve interne care folosită cu price
pere, le poate aduce însemnate 
economii ia prețul de cost. Apoi, 
ridicarea tuturor brigăzilor la 
plan, constituie o altă rezervă in
ternă de cea mai mare importan
ță. Este drept că față de acum 
cîteva luni, situația îndeplinirii 
planului la fiecare brigadă în par
te s-a îmbunătățit simțitor, numă
rul minerilor care-și îndeplinesc 
ritmic sarcinile de plan fiind în 
creștere. Sînt însă multe brigăzi 
care mai rămîn în urma sarcini
lor planificate. îndreptarea aten
ției conducerilor sectoarelor către 
aceste brigăzi, către crearea de 
condiții optime de muncă în toate 
abatajele și pregătirile, va permi
te minerilor de la Lupeni să în
deplinească înainte de vreme an
gajamentul lușt, să contribuie ast
fel cu succes la realizarea miliar
dului.

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

pe
va 
ar- 
din

făcute comisiilor economice 
sectoare, conducerea minei 
lua măsuri pentru extinderea 
mării metalice in abatajele 
stratul 5 blocul V sectorul IV A, 
la cele două panouri din stratul 
15 blocul JI precum și experimen
tal, la unele abataje din stratul 
3 blocul IV.

Minerii de la Lupeni s-au an
gajat să spriijne prin eforturi sus
ținute îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor de onoare ce și 
le-au asumat. Cei de la sectorul 
III — sectorul de bază al minei 
— au hotărît să extragă în pe
rioada august — decembrie 5050 
tone de cărbune peste plan. La 
sectorul II frontaliștii își vor de
păși sarcinile planificate cu 7000 
tone de cărbune. Angajamente 
mobilizatoare și-au luat și mine
rii din celelalte sectoare.

îndrumați de organizațiile de 
partid, minerii au și trecut la în
deplinirea noilor angajamente spo
rite. In primele 15 zile ale lunii 
august sectorul III a dat în plus 
de plan peste 1100 tone de căr
bune cdcsificabil

Angajamentele sporite luate de 
minerii I upeniului sînt realiza-

Apropierea marii sărbători 
imbold în muncă

însuflețit de recenta hotărîre 
a partidului și guvernului pri 
rind îmbunătățirea continuă a 
■ondițiilor de trai ale oamenilor 
‘nuncii. colectivul de muncitori, 
:ngineri și tehnicieni al atelie- 
•ului mecanic Bărbăteni, din ca- 
Irul întreprinderii de explorări 
Lupeni e hotărît să realizeze 
toate angajamentele ce și le-a 
luat în cinstea zilei de 23 Au
gust. Astfel, acest harnic colec- 
'iv a adunat prin muncă volun
tară 3.400 kg. fier Vechi, depă- 
iindu-și astfel angajamentul cu

Realizări pe calea înfrumusețării 
orașului

In ultimii ani, orașul Petrila 
și-a schimbat mult înfățișarea, 
s-a înfrumusețat, s-a 
Peste tot se vede mîna 
rească a deputaților 
popular.

Datorită deputaților, 
de înfrumusețare s-au
participarea activă a locuitorilor 
Petrilei.
străzilor
Frimu.
Filiinon

dezvoltat, 
gospodă- 
sfatului

lucrările 
făcut cu

Astfel, la amenajările 
Gh. Gheorghiu-Dej, I. C. 
I. V. Stalin, Minerilor.

Sîrbu. s-au efectuat

★

Obținerea de economi 
preocupare de seamă
Topitorii de la cuptoarele e- 

lectrice de topit oțel ale turnăto
riei U.R.U.M.P. au hotărît să 
participe și ei, alături de între
gul colectiv al uzinei, la lupta 
pentru economii. Preocupîndu-se 
de realizarea unor economii cît 
mai mari ei reușesc să realizeze 
la un cuptor cu 30—40 de șarje 
mai mult decît prevede normati
vul de utilizare a îmbrăcăminții 
cuptorului între două rezidiri, 
ceea ce face ca la fiecare 3—4 

zidăriei să 
unei re- 

iulie, prin 
instalațiilor 
economisit

mînuirea 
topitorii 
electrozi 

4.400 lei, 
aliajelor

reparații capitale ale 
economisească costul 
parații capitale.

In luna 
atentă a 
secției au
de grafit în valoare de 
prin dozarea corectă a 
au făcut economii dte 1.050 lei Ia 
fero-siliciu și fero-mangan, iar 
prin folosirea de diferite deșeuri 
au economisit 12.000 lei Ia fie
rul vechi. In fruntea acestei ac
țiuni se află schimbul de topitorî 
compus din tov. Scurtu Gheor
ghe, Gurcă Dumitru, Rădescu 
Gheorghe, Falvegy Andrei, care 
a primit în întrecerea cu echipele 
topitorilor Bojilă Nicolae și' 
Munteanu Ferdinand steagul de 
echipă fruntașă în calitate.

conduse de 
Nie., Dră-

400 kg. S-au organizat două zile 
de producție mărită care s-ău în
cheiat cu rezultate bune mai a- 
les pentru echipele 
Voicu Gh., Bojincă __  ___
ghici Iancu, Băltărete’ C., Feier 
Ion, Fierăscu Ion, Guran D-tru, 
Ioana D-tru și alții. Colectivul 
a înregistrat și frumoase eco
nomii de material la care a con
tribuit în bună măsură repara
rea, în mod voluntar, a unei 
pompe de noroi, precum și a 
unui strung.

ANCA ALEX. 
corespondent

Petrila

I

petrilean, pînă în pre- 
efectuat 30 la sută din 
lucrărilor încredințate, 
de aceste lucrări pre-

munci voluntare în valoare de 
peste 76.000 lei. Mai recent a a- 
părut inițiativa de amenajare a 
spațiilor verzi în fața blocurilor, 
la care participă numeroși loca
tari.

In acest an s-au încredințat 
șantierului de construcții lucrări 
în valoare de lei 1.230.000. Cu 
aportul constructorilor și al ti
neretului 
zent s-a 
volumul 
In afară
văzute în bugetul sfatului popu
lar, la reparații de drumuri și 
îndiguiri în satele Jieț, Dobrești, 
la construirea de stîne pentru în
tovărășirile zootehnice la Muncelu 
Jieț, Muncelu Dobrii și la Dea
lul Popii, etc. s-au efectuat pes
te 840 ore contribuție în muncă.

De curînd sfatul popular Pe
trila împreună cu exploatarea 
minieră Lonea a luat măsuri de 
reparare și reconstrucție a po
durilor de pe traseul Petrila — 
Cimpa și din Lonea și de repara
rea porțiunii de drum spre 
Cimpa.

Oamenii muncii din Petrila 
sînt hotărîți să contribuie și pe 
viitor Ia modernizarea și înfru
musețarea orașului lor folosind 
din plin resursele locale.

GHEORGHE POPA
corespondent

Mai multă atenție problemelor gospodărești

dosul blocurilor, înorma- 
moloz și gunoaie. De a- 
și la Lupeni. Incinta mi- 
frumos aranjată precum

In ultimii ani în Valea Jiului 
într-o seamă de localități s-a 
simțit și se simte și în prezent 
mîna, priceputa a gospodarilor. E 
suficient să vizitezi comuna Ani- 
noasa ca să-ți dai seama de pro
gresele caie s-au făcut aici în
această privință — curățenie, 
plantații de pomi pe marginea
șoselei, bărci în parc, garduri re
parate și vopsite. La Vulcan ron
durile cu flori amenajate pe mar
ginea șoselei principale, curățe
nia în noile cartiere, caracterizea
ză gospodarii de aici. Au dispă
rut din 
nele de 
temenea 
nei este 
și piața și parcurile orașului. Toa
te acestea se datoresc spiritului 
gospodăresc al locuitorilor, care 
sub îndrumarea organelor locale 
și neliositul 
lor au făcut 
să fie model 
curățenia șl 
dăresc.

Nu aceiași 
ne însă și despre orașul Uricani. 
Deși în ultimul timp au fost lua
te o seamă de măsuri pentru a- 
menajarea străzii principale, mai 
sînt încă de făcut multe lucruri.

Singura stradă din Orașul nou 
Uricani de care se poate spune 
că este curată și amenajată este 
strada principală. Dacă vizitezi 
însă alte străzi îți dai seama că 
în privința curățeniei, a întreține
ri! străzilor și blocurilor s-a tă
cut încă puțin.

In cartea dinspre Jiu. locatarii 
blocurilor și-au amenajat fiecare

ajutor al gospodari- 
ca aceste localități 
în ceea ce privește 
aspectul lor gosDo-

lucru se noate spu-

“X"

1 contra 5N O TÄ :

k crescut odată cu republica

Cînd a 
care se 
noastră

Acum 15 ani, Enciu Nicolae 
era un copilandru ce nu împli
nise încă 13 ani. Grijile vieții i 
se citeau însă încă de pe atunci! 
pe iată. Zorii vieții noi s-au des
chis pentru el, ca și pentru toți 
oamenii muncii din patria noas
tră odată cu venirea zilei de 23 
August 1944. încă de mic visa să 
se facă miner.

— Miner, să trudești în fun
dul pămîntului spre îmbuibarea 
domhilor, nici nu mă gîndesc — 
se împotrivea taicăsău. 
văzut însă prețuirea de 
bucură minerii în patria 
n-a mai fost împotrivă.

Enciu a învățat cu sîrg căci 
îi era dragă meseria pe care a 
ales-o. In scurtă vreme a deve
nit un miner priceput. I s-a în
credințat să conducă o brigadă 
de tineret din sectorul II al mi
nei, o brigadă de pregătiri, lu
crări ce necesită cunoștințe te
meinice în minerit. S-a dovedit 
bun organizator și un exemplu 
mobilizator pentru ortacii din 
brigadă.

Văzîndu-i priceperea, conduce
rea sectorului s-a gîndit să în
credințeze brigăzii lui o sarcină 
de mare răspundere, străpunge
rea unui suitor, de la orizontul 
8 spre 9, care era necesar ex
ploatării stratului 5. Dată fiind 
importanta lucrării, tovarășii din 
conducere s-au gîndit să se con
sulte și cu comunistul Crîznic 
Dionisie, secretarul organizației 
de bază de partid.

— Ce spui tovarășe secretar. 
Tînără cum e o fi în stare bri

la Uricani
cum a vrut cotețe, și-au închis 
porțiuni de loc. unde își țin găini, 
porci și altele. Un alt aspect care 
lasă de dorit este acela al cură
țeniei din dosul blocurilor. In 
fața blocului unde este instalat 
dispensarul sînt multe gropi 
care se adună 
ploaie, 
ducerea .. .
iute din Uricani putea să ia mă
suri pentru a nivela terenul și 
a-1 curăța de murdărie. Aceeași 
situație se găsește la aproape toa
te blocurile. Era bine dacă con
ducerea gospodăriei cerea spriji
nul comitetului U.T.M. al minei 
și prin munca voluntară se puteau 
face multe lucruri frumoase în 
oraș. Dacă blocurile (scările) sînt 
curate și întreținute în condiții 
corespunzătoare, nu același lucru 
se poate spune despre aspectul 
lor exterior. F adevărat că o mare 
parte de vină pentru aceasta o 
poartă constructorii, care au în
ceput lencuieliie la mai multe 
blocuri lăsîndu-le apoi în parte 
neterminate. De asemenea la ma
joritatea blocurilor nu s-au insta
lat burlane pentru scurgerea apei 
de ploaie. Cînd plouă pereții blo
curilor se udă degradîndu-se. La 
multe din acoperișurile blocurilor 
este spartă țigla dar măsuri pen
tru completarea țiglelor sparte nu 
au fost luate. Este bine ca 
gospodăria de locuințe (șef tov. 
Camen Constantin) să întreprindă 
acțiuni pentru curățenia, întreține
rea și amenajarea orașului.

Dacă aceasta este situația gos
podărească în linii mari în Ora
șul nou, apoi în incinta exploată- 

în 
apă în timp de 

murdărie, moloz. Con- 
gospodăriei de locu-

produse, du-'zine vînd aceleași 
pă orare identice.

De ce aceasta ? „
merciale competente nu văd că ’> 
pentru unii este nevoie de spa- \ 
tiu, iar alții se lăfăiesc în spa- 7 
țiu prea mult ? Secțiile corner- r 
ciale ale Sfatului popular Lu- £ 
peni și Sfatului popular raional i 
trebuie să intervină și să facă ț 
o împărțeală dreaptă : unul din < 
localurile alimentara să fie ce- ( 
dat la O.C.L. produse indus- \ 
triale pentru a se înființa o sec- ! 
ție separată de jucării ori arti
cole tehnice. Trebuie asigurate 
condiții optime de funcționare 
și magazinului nr. 71 din Lu- 
peni.

Organele co-

MfHAI ȘT.
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gada lui Enciu să bată suitorul ?
— A lui Enciu ? Este, cum să 

nu fie. Minerit știu, voință au și!; 
dacă îi sprijinim or face treabă 
bună.

...De o bună bucată de vreme, 
brigada lui Enciu lucrează în 
galeria dintre orizontul 8—9. 
Piatra nisipoasă și tare tocește 
burghiile perforatoarelor. Pușcă- 
turile rup greu din rocă, iar e- 
vâcuarea forotului se face cu 
chibla. Cu toate acestea lucrul 
se desfășoară cu spor. Pînă acum 
au înaintat vreo 50 de metri. E 
drept că au avut tot sprijinul și 
de la conducerea sectorului, și 
din partea secretarului organi
zației de bază care în cadrul sec
torului e tehnician cu partea e- 
lectro-mecanică. Secretarul orga
nizației de bază în persoană s-a 
ocupat ca la locul de muncă al 
brigăzii să se monteze un troliil 
care să tragă chibla. Ca măsură 
de siguranță s-a pus un sistem 
de semnalizare cu claxon și un 
bec roșu. Brigada e aprovizio
nată la timp cu materialele ne
cesare. Cu asemenea ajutor nu-i 
de mirare că ea execută lucrării 
de calitate și multe.

Acum, în preajma aniversării 
eliberării patriei, brigada pe ca
re o conduce Enciu se strădu
iește să dobîndească noi succese 
în întrecerea în care s-a prins 
în cinstea acestei sărbători. El, 
ca de altfel toți ortacii lui, e tî- 
năr. a crescut odată 
ca noastră Populară 
contribuie din plin 
ei înflorire.

Republi- 
vrea să 

continua

cu 
și 

la

rii Uricani situația se prezintă 
și mai slab

In fața clădirilor birourilor mi
nei se află o baracă în care se 
spune că este atelierul electric al 
sectorului I întrebat de ce nu 
demolează această baracă, gos
podarul minei a răspuns că atunci 
se vede alta din dosul ei. In a- 
propierea depoului de locomotive 
sînt aruncate cărămizi, lemne, gu
noaie iar apa de ploaie se adună 
în băltoace. In apropierea stației 
de încărcare a cărbunelui de la 
planul V pe lîngă faptul că în 
timp de ploaie este un noroi mare, 
mai sînt și grămezi mari de gu
noaie. In dosul atelierului meca
nic, cantități însemnate de 'ier 
vechi, șpan stau aruncate la voia 
întîmplării. In parcul amenajat în 
fața clădirii birourilor minei bu
ruienile sînt mai mari de cît llo- 
rile. Oare acestea sînt probleme 

nerez.olvat ? De ce nu se ape
lează la brigăzile utemiste de 
muncă patriotică pentru a pune 
incinta minei la punct ?

Ar fi de dorit, ca gospodarul 
minei, tov. Czuker Wilhelm să-și 
’ndrepte mai mult atenția spre 
rezolva'ea problemelor pentru 
care primește salariu și să pu
nă la punct problemele gospodă
rești în incinta exploatării.

F. NICU
★ « —

Echioa de dansuri 
e Dregătită

In ultima perioadă, activitatea 
echipei artistice a clubului Paro- 
șeni a lăsat de dorit din cauza 
fostului instructor de dansuri, 
Axente Valercan care nu a mai 
activat pe această linie. Anali- 
zîndu-se această stare de lucruri, 
vicepreședintele comitetului sin
dical pe complex a hotărît ca 
tov. Gavrilescu Dumitru să se 
ocupe de pregătirea unui pro
gram artistic în cinstea zilei de 
23 August. Astfel s-a reușit ca 
tovarășii Albu Anton, Turcu 
loan, Curtușan Terezia, Piza E- 
lisabeta. Cristescu Elena și alții 
să pregătească 
lare romînești, 
mane. Echipa 
Hotărîtă să se 
bine în ziua marii sărbători.

OPRIȘOR NICOLAE 
corespondent

noi dansuri popu- 
maghiare și ger- 
de dansuri este 
prezinte cît mai
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Schimbul de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov și J. Nehru

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 12 august N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri »1 U.R.S.S. a adresat pri
mului ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru, un mesaj de răs
puns la mesajul acestuia din 8 
august a. c., în legătură cu a- 
propiatul schimb de vizite dintre 
conducătorii guvernelor U.R.S.S. 
și S.U.A.

Sînt convins, a scris J. Nehru 
lui N. S. Hrușciov, că acesta 
este un eveniment deosebit de 
important pentru pacea în lumea 
întreagă și sper cu sinceritate 
că el va duce la destinderea în
cordării. va contribui la organi
zarea viitoarelor tratative la ni
vel înalt și la încheierea de a- 
corduri.

In mesajul de răspuns al lui 
N. S. Hrușciov se spune printre 
altele :

Sînt convins, ca și dv., că a- 
propiatul schimb de vizite dintre 
președintele Eisenhower și mine 
va avea o însemnătate pozitivă 
și că el va contribui la destin
derea încordării internaționale și 
Ia realizarea acordurilor necesa
re. Spre acest scop tinde guver
nul sovietic și întregul nostru 
popor, subliniază N. S. Hrușciov. 

Dăm o înaltă prețuire înțele
gerii juste de care ați dat dovadă 
în aprecierea politicii noastre și 
eforturilor pe care le întreprin
deți în interesele destinderii în
cordării internaționale și îmbu
nătățirii relațiilor dintre state, 
scrie în încheiere N. S. Hrușciov.

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

„A sosii timpul ca N. S Hrușciov 
să fie invitat

OTTAWA. — In ziarul „Cana
dian Tribune1 s-a publicat un 
articol semnat de Buck Tim, se
cretar generai al Comitetului Na
țional ai Partidului Muncitoresc 
Progresist din Canada în care sa
lută apropiatul schimb de vizite 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei
senhower. Acest schimb de vizite, 
se arată în articol, este cea mai

în Canada“
clară și convingătoare dovadă că 
gheața războiului rece a început 
să se topească și că încordarea in. 
ternațională se micșorează.

Subliniind că sute de milioane 
de oameni din lumea întreagă sa
lută cu căldură apropiatul schimb 
de vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, Buck Tim scrie că 
a sosit timpul ca N. S. Hrușciov 
să fie invitat să viziteze Canada.

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

Succesele R. P. Polone în industria 
carboniferă

VARȘOVIA 19 (Agerpres).
Una dintre ramurile economiei 

R. P. Polone în continuă dezvol
tare este industria carboniferă. In 
cursul primului semestru, minele 
din țară au dat 57,4 milioane to
ne — față de 49 milioane prevă
zute în plan Succesele obținute 
de industria carboniferă se dato- 
resc creșterii permanente a pro
ductivității muncii și mecani
zării minelor de cărbuni. In pre
zent, în mine se introduce hidro- 
mecamzarea pentru extragerea și 
transportul cărbunelui.

In industria carboniferă din R- 
P. Polonă au loc mari construcții 
capitale : Se construiesc noi mi
ne. se dau în exploatare noi ori
zonturi șl fronturi. In anii pute
rii populare în tară s-au construit 
7 mine uriașe, dotate * 
modernă tehnică. în 
perioada 1914—1945 
truit numai 3 mine, 
se construiesc încă 6 
nifere de mare adîncime, care vor 
fi date în exploatare în cursul

----- O-----

viitorilor 7 ani. Conform prevede
rilor pînă în 1965 producția de 
cărbune va crește la 113.000.000 
tone.

<<

„Ppavda" despre descoperirea 
complotului antiguvernamental 

din Cuba
MOSCOVA 19 (Agerpres)
Comentînn descoperirea unui 

larg complot antiguvernamental 
în Cuba ziarul „Pravda“ scrie 
că participanții la complot și-au 
propus drept scop să dea o lovi
tură de stat în țară și să impună 
poporului un guvern format din 
latifundiari și din mari afaceriști 
— adepți ai dictatorului Batista 
alungat de la putere. Lovitura în
dreptată împotriva Cubei, arată 
ziarul, s-a întors împotriva orga
nizatorilor. In cuvîntarea televiza
tă din 14 august primul ministru 
al Gubei, C.astro. care a condus 
personal arestarea principalilor 
complotiști, a declarat că în acti
vitatea acestora au un amestec 
Statele Unite. Un rol activ . în 
înjghebarea și pregătirea activi
tății subversive contrarevoluțio
nare a jucat dictatorul dominican 
Trujillo. El a trimis pe teritoriul 
Gubei nu numai armament, ci și 
unități militare special pregătite.

In perioada înăbușirii rebeliu
nii. continuă ziarul „Pravda“. a 
fost capturată o mare cantitate 
de arme de tip american. Castro 
a declarat de asemenea că trupe
le guvernamentale au capturat câ
teva avioane încărcate cu arma
ment trimise din Republica Do
minicană. Unul din avioane ve
nise de la Miami (S.U.A.) unde 
se afla statul maior al rebelilor.

A fost oprită mina adevărați- 
lor organizatori ai complotului1, 
scrie ziarul. Nu oare pentru acest 
fapt, încearcă ei să șteargă atît 
de repede urmele ? La cîteva ore 
după discursul lui Castro, agen
țiile americane de informații 
transmiteau știrea „senzațională“ 
despre „noua” invazie a cubani-

silor în Fanama, Nicaragua 
Haiti.

Pînă în prezent, subliniază zia
rul „Pravda“ nu s-a făcut cunos
cută reacția oficială a Washingto
nului la acuzațiile cuprinse în 
cuvîntarea lui Gastro. Dar, con
tinuă ziarul, „Pravda“, potrivit 
știrilor ziarului londonez „Obser- 
ver“, persoane de răspundere din 
S.U.A. au recunoscut în „cadru 
neoficial“ că pe teritoriul său ..se 
desfășoară acțiuni împotriva Iui 
Castro”. Toate aceste fapte arată 
încă odată cine creează în reali
tate încordarea din regiunea Mă
rii Caraibelor. Alonopoliștii din 
S.U.A. care nu doresc să renun
țe la privilegiile lor în „zaharnita 
lumii“, privesc cu ură plină de 
furie edificiul Cubei noi care se 
ridică cărămidă cu cărămidă. Ei 
caută cu înfrigurare pretexte pen
tru a surpa acest edificiu. Propa
ganda dolarului nu va reuși, însă, 
în nici un caz să-i prezinte pe 
dușmanii Cubei în rol de „apără
tori ai păcii și libertății“, arată 
în încheiere ziarul „Pravda”,

-----o-----
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

— PETROȘANI -
aduce la cunoștința) ce

lor interesați că Teatrul de 
stat „Valeai Jiului“ din Pe
troșani, instituie un concurs 
pentru ocuparea unui post 
de artistă mînuitoare la Tea
trul de păpuși.

Concursul va avea loc în 
ziua de 27 august 1959 ora 
9 Ia sediul Teatrului de pă
puși „Vasilache“ din Petro
șani, str. Morii nr. 19.

Vor putea participa Ia 
concurs eleve $i absolvente 
ale Școlii populare de artă 
cu școala medie terminată 
și absolvente de școli medii, 

partici- 
primesc 
august 

scris la
Petro- 

Grivița roșie nr. 
candidați! vor fi

înscrierile pentru 
parea la concurs se 
pînă în ziua de 20 
1959 și se depun în 
Teatrul de stat din 
șani, str.
38, unde ____ __
îndrumați asupra materialu
lui de pregătit.

t

ANUNȚ

cu cea mai 
timp ce în 
s-au cons- 
In prezent 

mine carbo-

„întinerirea“ efectivului 
de generali al Bundeswehrului

BONN 19 (Agerpres)
Autoritățile din Bonn continuă 

să desfășoare intense pregătiri mi
litare. Ziarul „Die Welt“ relatea
ză că Ministerul de Război al 
Bopnului a trecut la ..întinerirea“ 
efectivului de generali ai Bundes- 
wehrului „după modelul armatelor 
occidentale“, lucru care fusese 
plănuit de multă vreme. Potrivit 
acestei norme, comandantul unei 
divizii nu trebuie să depășească 
vîrsta de 58 ani.

In Ministerul de Război al 
Bonnului, scrie ziarul, se consi
deră că această sarcină trebuie 
înfăptuită „cu hotărîre, dar cu 
prudență”.

Teroare sîngeroasă
HANOI 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Vietnameză de Informații, la 18 
august ziarele din Hanoi au pu
blicat scrisoarea colonelului Han 
Van Lau, șeful misiunii de legă
tură a înaltului comandament al 
armatei populare vietnameze, a- 
dresată comisiei internaționale, 
în care protestează împotriva 
campaniei de teroare din partea 
de vest a Vietnamului de sud. 
pe care o desfășoară autorității® 
lui Ngo Dinh Diem.

Ziarul arab „Ân Nasr“ despre însemnătatea 
participării U.R.S.S. la tîrgul de la Damasc

DAMASC 19 (Agerpres) — 
Ziarul „An Nasr“ publică un 

articol consacrat apropiatei des
chideri a tradiționalului tîrg in
ternațional de la Damasc

In articol se subliniază printoe 
altele că „participarea Uniunii 

Sovietice la tîrgul de la Damasc 
are o mare însemnătate pentru po
porul arab prin aceea că îi înles
nește să cunoască uriașele rea
lizări ale țării sovietice în dome
niul economiei, culturii și știin
ței... Aceasta contribuie la întări
rea prieteniei între 
niunii Sovietice și

popoarele LT-
R.A.U. și la

întărirea legăturilor comerciale 
si culturale între țările noastre“. 

Ziarul subliniază că în prezent 
între Uniunea Sovietică și R.A.U. 
se desfășoară schimburi comercia
le reciproc avantajoase și pe o 
bază trainică, care se extind ne
contenit. Subliniind marea utili
tate a comerțului cu Uniunea So
vietică, pentru regiunea siriană a 
R.A.U.. ziarul scrie că regiunea 
siriană importă din Uniunea So
vietică diferite mașini și utilaje 
între care, tractoare, combine, 
excavatoare, pompe aspiratoare, 
utilaj pentru industria textilă etc

O----------------
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R.F.G. sprijină politica colonialistă 
a Franței în Africa de nord

BONN 19 (Agerpres).
Ferhat Abbas, primul minis

tru al guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, într-un inter
viu acordat reprezentantului re
vistei vest-germane „Der Spie- 
gel“ a acuzat Republica Fede
rală Germană că_sprijină politi
ca colonialistă a 
ca de nord.

Ferhat Abbas 
guvernul Franței __ .
un război de exterminare. Potri
vit calculelor aproximative, a 
spus el, pierderile algerienilor 
în acest război se ridică la 8.000 
persoane, dintre care majoritatea 
din rîfldurile populației civile

Franței în Afri

a subliniat că 
duce în Algeria

că

1
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Se intensifică mișcarea 
de solidaritate 

cu poporul cuoan
MONTEVIDEO 19 (Agerpres).
In țările din America Latină 

se intensifică mișcarea de solida
ritate cu poporul cuban care lup
tă pentru independența sa econo
mică și politică.

După cum anunță ziarul „Tri
buna Popular“ din Venezuela, în 
diferite țări din America Latină 
se creează comitete de solidaritate 
cu Cuba, brigăzi de voluntari 
pentru apărarea revoluției din Cu
ba împotriva unui atac din afară. 
In Columbia, de exemplu, au fost 
create comitete de voluntari care 
si-au exprimat hotărîrea să plece 
în Cuba pentru a participa la 
lupta împotriva uneltirilor impe
rialiștilor. *

Oamenii muncii din Uruguay 
își exprimă de asemenea solida
ritatea cu poporul cuban. La 18 
august în sala de festivități a 
Universității din Montevideo a a- 
vut loc o adunare care s-a desfă
șurat’ sub lozinca ..Jos mîmile de 
pe Gaba“.. Participanții la adu
nare au condamnat cu hotărîre 
încercările de amestec în trebu
rile interne ale Cubei și au de
clarat că se solidarizează cu revo
luția din Cuba. Reprezentanții di
feritelor partide politice, organi
zații sindicale și studențești care 
au luat cuvîntui la adunare au 
subliniat că apărarea revoluției 
din Cuba este o cauză comună 
a popoarelor din America Lati
nă.

Se aduce la cunoștința ce 
lor interesați că Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Pe
troșani, instituie un concurs 
pentru ocuparea unui post 
de croitoreasă ia Teatrul de 
păpuși.

Concursul va avea Ioc în 
ziua de 21 august 1959 ora 
9 la Teatrul de păpuși „Va- 
silache" din Petroșani, str 
Morii nr. 19.

Vor putea participa la 
concurs croitorese calificate, 
de preferință absolvente de 
liceu industrial.

înscrierile pentru 
parea la concurs 
pînă în ziua de 
1959 și se depun 
Teatrul de stat
șani, str. Grivița roșie nr. 38.

pârtiei 
primesc 
august 

scris la

se
20
în 
din Petro-

O. C. L Produse
Industriale Petroșani

anunță clientela că a pus 
în vînzare un nou lot de 
mașini de cusut, prin uni- 
tățtle sale din raionul 

Petroșani.

Vînzarea se face și cu 
plata în rate, în condițhtni 
foarte avantajoase, 

12-18 rate lunare.

l
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în Vietnamul de sud
In scrisoare Han Van Lau a- 

nunță că, potrivit unor date in* 
complete, în cadrul acestei cam
panii 250 de persoane, în cea 
mai mare parte foști participanți 
la mișcarea de rezistență, au fost 
ucise, 509 au fost rănite și 3.250 
arestate. Sute de oameni se află 
în lagăre de concentrare.

Ziarele din Hanoi condamnă 
în unanimitate aceste represiuni 
ale clicii lui Ngo Dinh Diem.

„Să înceteze sprijinirea răz
boiului de exterminare 1“ — a 
declarat Ferhat Abbas.

Primul ministru și-a exprimat 
din nou hotărîrea de a duce tra
tative pașnice cu Franța.

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

Puternic cutremur 
în S. U. A.

NEW YORK 18 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează

în noaptea de 17 spre 18 august 
un cutremur de o neobișnuită in
tensitate s-a produs în regiunea 
din nord-estul Statelor Unite, a- 
fectînd în special statul Monta
na, unde o colină s-a prăbușit 
într-un fluviu. Barajul de la Heb- 
gen, situat la circa 30 km. de par
cul național Yellowstone, a fost 
avariat. Ce! puțin 6 persoane au 
fost ucise în regiunea lacului 
Cliff, -itiiat între barajul Hebgen 
și satul Ennis. ai cărui 600 de lo
cuitori at> fost evacuați. Aproape 
150 de persoane sînt blocate pe 
șosele din cauza alunecărilor de 
teren și avalanșelor provocate de 
cutremur. Trei poduri ducînd 
spre barajul Hebgen au fost dis
truse. Serviciul geodezic din Wa
shington a ar.unțat că cutremurul 
continuă în regiunea din nord ves
tul S.U.A.

REDAGJIA SI ABAti^lȘTgA^A: Peteoșaai* Str. Gh, Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel, : interurban 822.

PROGRAM DE RADIO
21 august

16.30 Succese ale tinerilor soliști 
de muzică populară, 17,00 Can
tata „Glasul lui Lenin" de Alfred 
Mendelsohn, 17,35 Muzică dis
tractivă romînească, 18,05 Din 
comoara folclorului nostru — 
cîntece și jocuri, 18,35 Cîntece de 
Ion Chirescu, artist al poporului,
19.30 Actualitatea în țările socia
liste. 20,00 Decada culturii din 
R.P.R. : Transmisie de la Teatrul 
de vară „I. V. Stalin“. Spectaco
lul laureaților celui de-al V-lea 
concurs al artiștilor amatori. 
22,00 Pagini din literatura pia
nului.

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,10 
Lucrări distinse cu Premiul de 
Stat, 11,03 Concert de estradă. 
12,00 Melodii populare romî- 
nești, 13,05 Concert de muzică 
din opere, 14,00 Formații de mu
zică populară romînească care 
au luat ființă în anii regimului 
de democrație populară, 15,10 
Din concertele Decadei Culturii 
din R.P.R., 15,35 Concert de mu
zică populară romînească. 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 „Lu
crări distinse cu Premiul de 
Stat“, 18,05 Legendele popoare
lor, 18,35 Din creația compozito
rului Nicolae Chirculescu, 
„Dezvoltarea 
în cei 15 ani de la eliberare“. 
21,00 Cîntecul săptămînii: „In 
noaptea de August“ de Dumitru 
Bughici — versuri de Vladimir 
Colin, 21,30 „Cîntăm Partidului 
slavă“, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,07 Orchestre de 
muzică ușoară, 14,30 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,00 Concert simfonic,

19,05
muzicii romîneșF

-----O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — ALEXANDRU 

SAHIA: Oleko 
NEA : Omul meu 
LA: In misiune 
NOASA: Orașul 
CAN: Răsfățatul; 
slujbă importantă;
Primul punct; URICANI; Lupta- 
nu s-a sfîrșit încă.

Dundici; LO- 
drag; PETRI- 
specială; ANl- 

liber; VUL- 
LUPENI: O 

BARBATEN1 :

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


