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In primul șut după marea sărbătoare
E primul șut după1 marea săr

bătoare a zilei de 23 August. 
‘Minerii de ia exploatarea Petrila 

— una dintre minele fruntașe 
ale Văii Jiului — au pornit la 
muncă cu hotărîrea fermă de 
a-și dezvolta necontenit realiză
rile obținute în cinstea celei de 
a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Un suflu nou de muncă entu
ziastă a cuprins abatajul bri 
găziî lui Jurca Ioan. Fiecare or
tac se întrecea pentru a trimite 
la suprafață cît mai mult căr
bune, pentru a obține randamen
te ridicate. Și rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. Brigada a 
reușit ca în primul șut după 
August să extragă 57 tone 
cărbune peste plan realizînd 
randament de aproape 5 tone 
fiecare post.

...Cînd minerii din brigada 
Baciu Marcu Grigore s-au întîl- 
nit din nou la muncă după 23 
August au fost preocupați de a- 
celași gînd: să înregistreze noi 
realizări în sporirea producției 

'și productivității muncii. Și gîn- 
dul lor a prins viață. Ca și alte 
brigăzi de la exploatare, brigada 
condusă de Baciu Marcu Grigore 
a scos la suprafață ceste plan, 
intr-o singură zi, 31 tone "de 
cărbune. Randamentul obținut 
depășește 4 tone de cărbune pe 
post.

,.ân abatajul în care lucrează 
brigada condusă de Enache Chi
tită continuă să se 
cu același avînf tineresc.
știut doar că
brigăzi vor să ocupe și pe mal 
departe primul loc pe sector. De 
altfel, numai în prima zi de mimi
că după măreața sărbătoare ei 
au dat 81 tone de 
pluș față de plan 
mare cantitate de 
trasă în acea zi de 
la mina Petrila.

— Din abatajul 
spunea brigadierul 
vor continua să iasă Ia supra
față cantități însemnate de căr-

23 
de 
un 
pe

lui

muncească
Este 

membrii acestei

cărbune în 
— cea t.iaî 
cărbune ex- 
o brigadă

nostru — 
Entache —

★

Și-au depășit 
angajamentele

Zilnic ne sosesc 
la redacție vești 
de la exploatările 
miniere din Valea 
Jiului. Veștile sînt 
îmbucurătoare. Ele 
vorbesc despre en
tuziasmul cu care 
brigăzile de mi
neri scot la su

prafață bulgării negri, străluci
tori de cărbune pe care îi dă
ruiesc patriei, drept recunoștin
ță pentru viata nouă pe care o 
trăiesc.

Brigăzile conduse de minerii 
Toacă Ștefan, Boca Ștefan și 
Dorneanu Ioan de la exploata
rea minieră Lonea — aflăm d'in- 

’tr-o scrisoare recent sosită la 
redacție — și-au îndeplinit an
gajamentele luate în întrecereai 
desfășurată în cinstea celei de a 
15-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

Brigada minerului Toacă Ște
fan s-a angajat să dea în cinstea 
măreței sărbători 1000 tone de 
cărbune peste plan. Muncind cu 
elan harnica brigadă a extras cu 
683 tone de cărbune peste an
gajamentul ei. Boca Ștefan cu 
brigada pe care o conduce a reu
șit să extragă peste 800 tone de 
cărbune, mai precis, cu 200 tone 
die cărbune mai mult decît i-a 
fost angajamentul. Ca și ei Dor
neanu Ioan. miner șef de briga
dă, cu brigada sa și-a respectat 
angajamentul. Pe lingă cele 600 
tone cărbune pe care s-a hotărît 
să le dfea, a scos la suprafață alte 
93 tone în plus.
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bune. Sîntem hotărîți să dăm 
maximum de randament. Elan 
tineresc avem... Și acest lucrul 
este oglindit în cele aproape 
4000 tone de cărbune pe care 
brigada noastră le-a dat pește 
plan de la începutul anului.

...In sala de apel a minei era 
un dute-vino ca în fiecare zi lu
crătoare. Unii ieșeau din baie și 
se îndreptau spre birourile sec
toarelor, alții porneau spre ieși
re pentru a se duce acasă. Mi
nerul Dragoș Petre, după ce tre
cu pe la sectorul III unde se in
teresă de rezultatele înregistra
te în primul șut de către colec
tivul acestuia se 
lui său Marin 
du—i:

— Ai văzut ce 
noi azi ? 31,1 la . ... ___
cărbune peste planul sectorului, 
Mai o zi două tot așa și colec- 
tivul sectorului nostru va fi 
răși în fruntea întrecerii

adresă ortacu- 
Stefan spunîn-
fain am mers 
sută mai mult

ia- 
pe

mina.
— Rămîne de văzut dacă 

de la sectorul II vor ceda 
de ușor primul loc — răspunse 
zîmbind ortacul Marin Ștefan. 
După cum am citit pe graficul de 
întrecere din sector numai bri
găzile conduse de Cosma Ernest, 
Michiev Gheorghe și Cristeä Ni
colae au extras în ziua de 25 
august 10 tone de cărbune fie
care peste planul prevăzut.

C. MATEESCU

cei 
așa

Obțin succese 
de seamă

Stancu Nicolae și Stancu Ioan 
sînt frați. Amîndoi conduc cît« 
o harnică brigadă de zidari. Și 
rezultatele dobîndite în întrece
re sînt asemănătoare — ne rela
tează corespondenții noștri Fur
tună Ion și Oprișor Nicolae. 
Stancu Nicolae, cu brigada sa, 
lucrînd la construcția școlii de 
7 ani din Sohodol, a obținut îii 
ultimul timp depășiri între 25— 
35 la sută, a realizat economii! 
de 5 la sută la ciment. 3 la sută 
la var. Prin folosirea cenușeî 
rezultate de la cazanele termo
centralei Paroșeni a realizat e- 
conomii de 25 la sută și la ni
sip.

Acum brigada lucrează 
tencuirea în interior a școlii 
după calcule, are un avans 
9 zile fată de angajamentul 
care si l-a luat.

Zidarii din cadrul brigăzii 
conduse de Stancu Ioan nu se 
lasă mai prejos. La Paroșeni’ au 
tencuit o suprafață cu 20—30 la 
sută mai mare decît prevederile 
planului.

Succesele lor se aseamănă cu 
cele ale brigăzii conduse de co
munistul Vasile Mihai. Această 
brigadă în ultimele 10 zile a e- 
conomisit 8 metri cubi de cără
midă prin folosirea cărămizilor 
sparte și a executat lucrări d'e 
bună calitate realizînd depășiri 
zilnice între 40—50 la sută.

la
Și1 
de 
pe

La întreprinderea de explorări Lupeni

Sectorul Uricani — fruntaș 
în întrecere

De curind la întreprinderea de 
exploră'i Lupeni, s-a analizat si
tuația prețului de cost. Cu a- 
ceastă ocazie, a reieșit că urmă
rirea prețului de cost a consti
tuit grija fiecărui muncitor, teh
nician, ingmer și funcționar. Re
zultatele nu au întîrziat să se 
vadă. Acolo unde s-a muncit 
mai organizat, iar consumul de 
materiale s-a făcut cu mai mul
tă chibzuință și economiile la 
prețul de cest au fost mai mari. 
De pildă, la sectorul de fora] 
Uricani, în luna iulie s-au rea
lizai economii în valoare de 
218.488 lei.

Urmărirea consumului de ma
teriale și a tuturor cheltuielilor a

FAȚA în FAȚA
Mai zilele trecute la redacție a 

venit un om. Era trecut- de pri
ma tinerețe. A intrat în secția 
corespondenți și a scos din bu
zunar o filă de ziar îngălbe
nită de vreme.

— Am adus ziarul acesta să 
reproduceți un articol în care 
se vorbește despre viata de pe 
vremuri a minerilor. Să citească 
și tinerii negru pe alb despre 
traiul pe care-1 duceau minerii 
pe vremea cînd stăpîni ai mine
lor erau capitaliștii.

Fragmentul de fată e reprodus 
întocmai cum a fost scris într-u- 
nul din numerele ziarului „Dimi
neața“ din luna martie 1931. Ar
ticolul e mai mult decît un do
cument. E un act de acuzare îm
potriva crinduirii pe care clasa 
noastră muncitoare, sub conduce
rea partidului, a măturat-o odată 
și pentru totdeauna. Și cînd te 
gîndești că ziarul care a înserat 
în coloanele sale aceste rînduri 
e departe de a fi fost progre
sist, e lesne de înțeles crunta mi
zerie în care se zbăteau minerii 
din Valea Jiului pe acele vre
muri. Malți dintre dumneavoas
tră citind rîndurile ce urmează 
vă veți aminti desigur de propria

dearătat că sonda 5219 condusă 
brigadierul Proca Gheorghe a rea
lizat economii în valoare de lei 
97.465. De asemenea sonda 5243 
condusă de brigadierul Pițigoi 
Dumitru a realizat economii în 
sumă de lei 55.920.

Pentru realizările bune obți
nute în ¡una iulie la toții indicii, 
s-a decernat sectorului Uricani 
drapelul de sector fruntaș pe în
treprindere, iar brigadă fruntașă 
a fost declarată cea de la sonda 
5219, ea fiind una care a reali
zat pe lîngo. economii mari la 
prețul de cost și o însemnată de
pășire a metrilor planificați la 
foraj.

G. GOANȚA 
corespondent

Nu există localitate în Valea Jiului unde in anii de democra
ție populară să nu se fi înălțat școli noi și să nu se fi renovat 
și mărit cele existente. Și la sfîrșitul anului școlar care a trecut 
toate școlile din raion au început să fie zugrăvite, vopsite, iar unele 
reparate. Școala de șapte ani nr. 1 din Petroșani a devenit însă 
neîncăpătoare pentru numărul mare de elevi. Acum ea este mărită 
pe ambele laturi cu alte câteva săli de clasă lucru ce se vede și 
din clișeul de mai sus.

—O.

IN CONTUL MILIARDULUI

Colectivul sectorului etectro-mecanic 
al minei Lonea va contribui 

economiilorla sporirea
Economiile realizate în acest 

an de colectivul minei Lonea, la 
prețul de cost al cărbunelui au 
depășit cu mult suma de un 
milion de lei. La această sumă 
și-au adus contribuția și mese
riașii din cadrul sectorului elec
tromecanic. In cadrul sectorului 
mai sînt însă rezerve interne ca
re așteaptă să fie descoperite șî 
folosite în scopul reducerii 
tinue a prețului de cost al 
bunelui.

Recentele măsuri luate de 
tid și guvern privind ridicarea 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc au constituit pentru 
colectivul sectorului electromeca
nic un stimulent în descoperi
rea și valorificarea rezervelor 
interne. Analizînd posibilitățile 
pe. care Ie au, mulți meseriași și 
tehnicieni și-au luat angajamen
tul să contribuie la realizarea de 
economii importante.

Tovarășul inginer Ciocan Cor
nel va veghea ca energia electri
că să fie folosită în mod cît mal 
rațional, iar risipa de aer com
primat prin suflări să fie 
nată. Numai 
economii în 
lei.

Repararea
o execută brigada tovarășului 
Turburan Gheorghe. „Noi — 
s-au angajat ortacii din brigada 
lui — vom căuta să recondițio
năm piese de cratere și ventila
toare, iar prin îmbunătățirile a- 
duse la capul de întindere al cra
terelor șî folosirea de materiale 
vechi să realizăm în acest an e- 
conomii în valoare de 5000 de 
lei“.

acestea pot 
valoare de

diferitelor

con- 
căr-

par-

elimi- 
aduce 

90.000

utilaje

In trecut via(ă mizeră, 
viată fericită
cut se numărau cu miile. Dar 
în urma convenției cu Franța o 
bună carte din șomerii de aici 
s-au expatriat. Apoi au venit mă
surile polițienești pentru trimi
terea „la urma" a șomerilor, 
care, cu mulți ani mai înainte 
fuseseră aduși din alte localități, 
cu angajamente frumoase și fă
găduieli ademenitoare — așa că 
regiunea s-a... degajat de un im
portant număr de muncitori fă
ră lucru.

Cele cîieva sute de șomeri ce-au 
mai rămas o duc mai rău decît 
își poate închipui cineva. De a- 
ceea, tnlreptinzînd ancheta noas
tră printre cei care mor de foa
me, ne-am ocupat șt de cazul 
„tipic" ut unui șomer.

astăzi
viată pe care ați trăit-o pe a- 
tunci.

Iată ce scria ziarul „Diminea
ța“ din anul 1931 :

Și în provincie este mizerie... 
Situația tragică a șomerilor 

din Petroșani
Pici R()tș ANI. in reportajele 

anterioare, ocupîndu-se de mize
ria din provincie, am înfățișat 
cîteva cazuri tipice de sărăcie, 
din această, localitate, unde mize
ria a ajuns să fie endemică, să 
se... încetățenească.

Am prezentat, astfel, un „pro
prietar", o „pensionară" și un 
ínuncitor care „are de lucru", 
muritor de foame. S-a văzut, din 
expunerile ce-am făcut, în ce pre
cară situație se găsesc acești *“ 
meni cu „oarecare resurse 
trai“.

Vom prezenta, în rîndurile 
urmează, cazul unui șomer, 
o familie numeroasă, care moare 
de foame și nu primește de ni
căieri vreun ajutor bănesc.

Căci sînt și șomeri... la Pe
troșani și în restul Văii Jiului și 
încă foarte mulți. Pînă anul tre-

Brigada condusă dte tovajășul 
Munteafiu Cornel execută lucrări 
de întreținere și reparare a uti
lajului greu al minei. Această 
muncă necesită o înaltă califi
care profesională și simt de răs
pundere, iar materialele din care 
se execută reparatiile_ trebuie si 
fie de bună 
angajat să 
la sfîrșitul 
ceasta prin 
de termen a celor 
mari pentru putui principal șî 
prin repararea din resurse inter
ne a unor utilaje. Frumoasa 
sínt și angajamentele tovarăși
lor Bálint Eugen, Bulișcă Gheor
ghe, Kotva Francisc și ale 
bobinatori și electricieni 
și-âu fixat drept obiectiv să 
iizeze 17.000 iei economii 
rectmdiționarea bobinelor 
din motoarele electrice si trans
formatoare, prin folosirea mai 
rațională a materialelor electrice.

Angajamente semnificative .în 
vederea realizării a cît mai mul
tor economii și-au luat și tova
rășii Gubaș Inliii, șeful brigăzii 
de reparat utilai de la mina II, 
strungarii Bîja Nicolae, Cenușe 
Petre, Stefănescu Anrrhel ș® 
m"lti alții.

Cumulate, angajamentele co
lectivului sectorului electromeca
nic se ridică la 161.300 lei eco
nomii pînă la sfîrșitul acestui1 
an. Ținîndu-se seama de faptul 
că aplicarea noilor inovații șl 
raționalizări îh producție mal 
aduce în această perioadă econo
mii în valoare de 140.000 lei, 
suma totală a economiilor colec
tivului sectorului electromecanic 
se ridică la 301.300 lei.

In vederea îndeplinirii și de
pășirii angajamentelor luate, co
misia economică 
torului, formată 
citori. tehnicieni 
întocmit un plan 
bătut și aprobat 
lectiv. Și nu încape 
prin hărnicia și priceperea ce-i 
caracterizează pe meseriașii sec
torului electromecanic obiectivele’ 
vor fi traduse în viață înainte de 
termen.

calitate. Brigada s-a 
economisească pînă 
anului 5000 lei. A- 
terminarea înainte 

două colivii

altor 
care 
rea- 
prin 
arse

din cadrul seo 
din zece muri

și
de
de

ingineri, a 
măsuri dez- 
întregul co- 
îndoială că

V. M.

oa-
de

ce 
cu

După 18 ani de munch
Ni s-a atras atenția asupra 

existenței trudite a muncitorului 
miner șomer Radu Ioan, fost 
pînă acum cîteva tuni în servi
ciul minelor de la Lonea

Muncitorul a fost în serviciul 
minelor timp de 18 ani, fără în
trerupere, pînă în vara trecută

Citiți în pag. IV-a
• O nouă conferință la care 

se discută primejdia răz
boiului bacteriologic și 
chimic

• Opinia publică franceză 
sailută schimbul de vizite 
dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower

• In S.U.A. crește rapid nu
mărul celor care studiază 
limba rusă

• înarmarea atomică — o- 
biectiv principal af cercu
rilor conducătoare ale 
N.A.T.O.

i
I

(Continuare în pag. 2—3)



STEAGUL ROȘU

In preajma
Ședință cu directorii

Secția de învățămînt și cultu
ră a Sfatului popular raional 
comunică pentru joi, 27 august 
a. c., dimineața, o ședință cu 
directorii tuturor școlilor ele
mentare si medii din satele și o- 
rașele raionului nostru, care va 
avea loc în sala de ședințe a 
Sfatului popular raional. Se vor 
discuta problemele rele mai im
portante legate de începerea a- 
nului școlar 1959—1960. Pe or
dinea de zi a ședinței figurează 
problema încadrării învățătorilor 
și profesorilor și repartizarea o- 
relor; prelucrarea hotSrîrii cu 
privire la majorarea salariilor 
tarifare ale cadrelor didactice. Se 
va discuta de asemenea asupra 
posibilităților ce există pentru 
unificarea celor două școli medii 
— romînă și maghiară — d>in 
Petroșani.

deschiderii noului an școlar
au funcționat cursurile de pre
gătire. Examenele se vor desfă
șura intre I—» septembrie a. c.

NOTE DE LA „VARNIȚA“

Examenele de admitere 
pentru cursurile serale 

și fără frecvență
Conform regulamentului apro

bat de Ministerul invățămtntu- 
lui și Culturii, căndidații reco
mandați pentru a urma clasa 
VlII-a a învățămîntului seral, și 
fără frecvență vor fi supuși unei 
probe de verificare a cunoștin
țelor. Această probă va consta 
din scris și oral la limba romînă 
și matematici, din programa cla
selor a V—Vil-a. La proba de 
verificare a cunoștințelor pot a- 
sista și membrii comisiei de se
lecționare. Comisia de verifica
re a cunoștințelor se va compu
ne din directorul școlii (preșe
dinte) și cîte doi profesori de 
specialitate pentru fiecare disci
plină. Orarul 
menului se va anunța de către 
fiecare școală în cadrul căreia

La iibririi, rechizite școlare
Papetari« magazinului nr. 20 din 

orașul Petroșani, precum și ma
gazia ei sînt arhipline cu tot fe
lul de rechizite școlare. Respon
sabilul magazinului ne informea
ză ci in arest an, școlarii pot 
să-și procure, încă de pe acum, 
obiectele școlare necesare. Se 
găsesc în cantități sporite față 
de anul școlar precedent, ghioz
dane, serviete șl penare din 
lemn a căror lipsă era resimți
tă. Se remarcă existenta în can
tități mari a creioanelor colora
te, precum și a creioanelor ne
gre dte calitate. Caiete de toate 
mărimile și îndeosebi groase — 
care n-au fost suficiente fn a- 
nul trecut -— precum și apariția 
unui modei nou de caiet, cu co- 
perți și sîrmă din mase plasti
ce, pot fi cumpărate în orice 
cantitate. De asemenea, magazi
nul este bine aprovizionat 
caiete de desen, blocuri 
hîrtie de calitate, hărți 
fice —- mărimea 70/100. 
continentele.

Si pentru studenții 
nostru, magazinul de papetărie 

. s-a aprovizionat mai bine în a- 
rest an, cu registre cartonate, 
hîrtie-coală și dosare.

vantajoase, uniforme școlare. 
Preturile cele mai mari sînt la 
uniformele-costum albastre pen- 
tru băieți, care costă 200—280 
lei. Pentru elevele claselor I-V1I, 
uniforma școlară se compune 
dintr-o rochiță pepită care poate 
fi cumpărată cu 34,80—47,80 lei 
și din șorț negru de șaten, peste 
rochiță, care costă 25—35 lei. 
Pentru zile de “ . ,
țul este alb din șifon care costă 
doar 16—20 lei. E\. 
mediu (clasele ",
pot asigura o ținută frumoasă 
cumpărîndu-șî uniforma școlară 
cu 114,80—124.80 lei.

Toate uniformele școlare — 
pentru mici și mari — st pot 
cumpăra și cu plata în rate (6 
rate), acontul fiind de 25 la sută 
din prețul total al cumpărătu
rilor. Beneficiază de asemenea 
înlezniri toate categoriile de 
oameni ai muncii care au copii 
ele vîrstă școlară.

sărbătoare, șor-

Elevele cursului
VIII—XI) își

desfășurării exa-

eu 
mari, cu 
geogra- 

cu toate

orașului

Problema internatului 
trebuie rezolvați !

In fața 
cultură 

ional stă, 
me legate 
condițiuni

Uniforme școlare
Mai sînt puține zile de vacan

ță și noul an școlar va începe. 
Părinții grijulii, își vor trimite 
copiii chiar din prima zi la 
școală, îmbrăcați curat, în uni
forme școlare. De aceea, în a- 
ceste zile mulți părinți pot fl vă- 
zuți prin magazinele de con
fecții pentru copii, care le oferă 
din abundență și la prețuri a-

ATITUDINI
OCHII RESPONSABILULUI

Restaurantul „Straja“ dm Vul
can este clasificat ca făcînd par
te din categoria restaurantelor 
de clasa Il-a. Salariul persona
lului de serviciu ca și al respon
sabilului, tov. Cornea este mai 
mare decît cel al personalului 

' de la restaurantele cu o clasifi
care inferioară.

Murdăria din unele zile în lo
calul „Straia“ nu neliniștește 
nici pe responsabil și cu atît 
mai mult femeia de serviciu. Cu 
toate că un afiș impunător a- 
nunță „este interzis de a se cînta 
în local“ nu cîntă în local numai 
cei ce nu vor. Ospătarii Enășoiu 
Constantin și Musca Anton, cred

de-că de datoria lor este numai 
servirea cliențiior nu și menți
nerea liniștei și ordinei în raio
nul ce-1 au în primire. Cît des
pre orchestra condusă de Pojoni 
Tiberiu se poate spune că a ră
mas mult în urma timpului. Nici 
o melodie nouă, nici o străda
nie pentru a face plăcută mu
zica celor ce o ascultă.

Toate aceste nereguli se da
torase și faptului că responsa
bilul localului tovarășul Cornea, 
stă mai mult la bar.
ca în acest fel ochii 
lului să nu observe 
fi de îndreptat.

Secției de învățămînt 
a Sfatului popular râ
pe lingă alte proble- 
de începerea în bune 
a noului an școlar, 

și aceea legată de 
grabnică a problemei 
lui celor două școli 
Petroșani. Condițiile 
funcționat internatul 
școlar precedent nu au fost 
cele mai bune. Aici vin copii 
tot raionul și chiar din afara 
Numărul lor crește an de 
Spațiul acordfat cazării lor 
internat este insuficient și slab 
amenajat. Pentru ca Secția de 
învățămînt și cultură să poată 
rezolva problema internatului se 
cere înțelegere din partea 
ducerii C.C.V.J. care este 
mată să elibereze una din 
dirile alăturate internatului 
re de fapt și aparține școlii . 
dii mixte nr. 2). Numai astfel 
se poate soluționa această pro
blemă attt de arzătoare pentru 
conducerile celor două școli me
dii care au copii de cazat în in
ternat. Este o problemă de care 
depinde buna pregătire a elevi
lor ce solicită internat. Să se re
zolve cît mai repede 1

$i

rezolvarea 
internatu- 
medii din 
fn care a 

în anal 
din 
din 
lui. 
an. 
în

con- 
che- 
clă- 
(ca- 
me-

O inițiativă uitată
Pentru înfrumusețarea orașului 

Vulcan s-au efectuat în acest an 
multe lucrări. Se poate spune 
că aspectul de acum al orașului 
nu seamănă de loc cu acei de a- 
cum 4—5 luni. Cu toate succe
sele realizate, nu se poate spune 
că gospodarii orașului și-au fă
cut pe deplin datoria. Au mai ră
mas de executat o seamă de lu
crări gospodărești, față de care 

‘ secția gospodărie a sfatului 
popular (șeful secției tov. Coban 
Alecu) dă dovadă de multă in
dolentă.

In urmă cu o lună președin
tele Sfatului popular al orașului 
Vulcan, tov. Rapolțan Victor 
promitea să repare drumul din 
spatele gării C.F.R. pentru a di
rija pe acest drum circulația 
autovehiculelor și a desconges

Este firesc 
responsabi- 
ceea ce ar

tiona circulația de pe artera 
principală a orașului. Promisiu
nea. care la timpul său a fost 
considerată ca o inițiativă lău
dabilă, a fost uitată.

Gospodarii orașului au uitat 
însă și de munții de balast pro- 
veniți din lărgirea albiei piciu
lui Morișoara. Strada pe care de 
fapt se face o circulație intensă, 
avînd în vedere că leagă gara 
C.F.R. de oraș, nu este ilumi
nată seara. Cetățenii sînt obli
gați să facă anumite exerciții de 
gimnastică trecînd peste grăme
zile mari de balast care le stau 
în cale. Cu toate că situația a- 
mintită datează de mai mult 
timp, cei competenți s-o rezolve 
se fac că nu văd $1 nu aud1 ni-

----------------- O
A APĂRUT:

N1CÜLÀIB MOHOMETE
de M. PREDA

Prin publicarea unui fragment 
(revăzut de autor) din romanul 
„Mor.omeții , Editura tineretului 
pune la indemina pionierilor si 
școlarilor acele pagini de mare 
valoare artistică din opera cu- 
riostutu ui seriilor Marin Preda, 
care pot fi citite și înțelese de 
copii

In aeget »olum este înfățișată 
viața fiului de țăran Niculaie 
Moromete. care vroia să învețe 

, carte. El s a împiedicat de nenu
mărate opreliști, de barierele pe 
care icgtnnn ourghezo-moșietesc 
le ridica în calea celor cu drag

de învățătura. Cum a izbutit Ni- 
culrue să tnfrîngă aceste bariere, 
cate u fost prețul pe care a tre
buit să i plătească cum a reușit 
el să biruie însăși înapoierea pă
rinților săi, care nu înțelegeau 
rostul șt importanța învățăturii 
— iată, in cîteva cuvinte, ideile 
esențiale, problemele pe care le 
dezbate autorul în cele 2—300 de 
pagini ale cărții.

Capacitatea de a-l reține pe 
cititor, de a-i transmite emoțiile 
eroilor se resimte permanent, vă
dind încă o dată vigurosul talent 
cu care Marin Preda mtnuief :e 
condeiul.

Bani
Munca grea a minerilor cu

noaște în anii noștri o schimba
re structurală: eforturile fizice 
sînt tot mai mult înlocuite prin 
mecanizarea diferitelor operații 
de muncă, folosirea largă a ma
șinilor și utilajelor. Ca urmare, 
anual, minele noastre „înghit“ 
cantități impresionante de utilaje 
a căror valoare se ridică la sute 
de milioane Iei.

O bună parte din acest utilaj 
destinat unităților carbonifere — 
înainte de a ajunge la mină — 
trece pe la magazia centrală de 
utilaj și materiale a C.C.V.J 
sau „Varnița“ cum i se mai 
Spune locului respectiv unde-i a 
șezată magazia. In special pe 
aici trec — în tranzit — mate
riale și utilaje de uz curent, pe 
cînd utilajele de mare volum. 
Vâgonabile, sînt dirijate direci 
către exploatări.

Vizitînd magazia de la „Var- 
nița“ rămti plăcut surprins de 
permanenta preocupare a perso
nalului de aici pentru buna rîn- 
dulre și păstrare a materialelor, 
care sînt depozitate frumos pe 
categorii si sortimente.

Fișele de materiale nu arată 
numai cantitatea de materiale 
intrate și ieșite, ci și unele de
ficiente serioase în această mun
că de aprovizionare. Astfel, aici 
stau îngropate fără folos sume 
importante de bani în materiale 
care nu au nici un rulaj.

îngpopafi...
De pildă, de mulți ani aici 

stau 8904 m. de cablu de trac
țiune avînd un diametru de 52 
mm. — dimensiune nefolosită în 
Valea Jiului — apoi 2063 m. 
cablu de tracțiune de 23 mm 
sosit de la întreprinderea „Ca 
blul Romînesc“-Ploiești și care 
este necorespunzător, ca și 26620 
m. cablu de susținere de 49 mm.

In magazia de aici mai sînt 
4 vagoane de acumulatori pen
tru locomotive de tracțiune (¡424 
buc. tip. AZK 350 și 1609 buc, 
tip T. J. N. 350), un întrerupă
tor cu 6 ramificații comandat de 
mina Lupeni și pe care acum nu 
mai vrea să-l ridice. 37.000 buc 
globuri pentru lămpile electrice 
sovietice, 133 buc. cutii termi
nale de ramificație a cablurilor 
electrice, peste 20.000 buc. izo
latori electrici de diferite tipuri, 
ca și 3045 m. lanț cu raclate 
pentru crațer tip §KR 11, B 12 
și P.T. 1 și alte asemenea mate
riale care de ani de zile stau 
nefolosite.

Ce părere are Direcția comer
cială a C.C.V.J. : nu-f picat de 
aceste utilaje șl materiale ne
băgate în circuitul economici* 
Dacă ele nu sfnt folosite de ex
ploatările din Valea Jiului, de 
ce nu se pun la dispoziția altot 
unități economice din țară, cate 
poate au nevoie de asemenea 
materiale ?

»> *

Trebuie mai multe șoproane
Multe materiale de volum ma- 

re nu mai sínt băgate în secțiile 
depozitului ci sínt tinute afară 
în curte. Dintr-un spirit de e 
conomie rău înțeles, au fost con
struite puține șoproane îricît ma 
joritatea acestor materiale stau 
afară fără nici un adăpost. Așa 
sínt de pildă tobele 
bluri, cele 3.000 m.

mari cu ca
de lanț de

Un d r u
De la șoseaua națională pînă 

la depozitul „Varnița“ duce un 
drum de acces, a cărei stare a 
fost criticată și în ziar. Astfel,

REZULTATE FRUMOASE
Întrecerea în cinstea zilei de 

23 August a cuprins și pe mun
citorii de la deooîitul de lemne 
al exploatării Petrila. Dornici 
să vină în alutorul minerilor, ei 
și-au luat angajamente sporite 
în muncă. Muncitorii de la des
cărcatul vagoanelor, din briga
da condusă de Koch Iuliu, s-au 
angajat să obțină o depășire de 
normă de 45 la sută. Prin mun
că entuziastă ei au reușit să-și 
întreacă cu 9 la sută propriul

angajament. Aceeași depășire 
de normă și-au luat ca angaja
ment și muncitorii din brigada 
lui KoracsOnyi Iosif. Și ei au 
reușit să-și întreacă angajamen
tul cu 5 la sută.

Cu 3—14 la sută și-au între
cut angajamentele luate și mun
citorii Bartha Arpad, Blolan 
Gheorghe, Bodîrcă Nicolae și 
alții.

I. CIUR 
corespondent

IN TRECUT

crater care au petrecut iar«* 
trecută sub zăpadă.

Pentru buna păstrare în viitor 
a materialelor și utilajelor este 
necesară construirea unor noi 
șoproane, mărirea capacitâțfl ce 
lor existente pentru a se putea 
asigura o conservare optimă a 
acestor bunuri care costă suma 
mari de bani.

m uitat
drumul are pante brusce, este 
mult prea îngust pentru a pre
zenta condiții de siguranță și 
pentru circulația mașinilor de to
naj greu (7 tone) iâr balustrada 
podului peste pîrîul 
deteriorată.

Cu cîteva luni în 
sezisare a ziarului. 
Direcției comerciale a C.C.V.J. a 
răspuns redacției că la vară — 
era iarnă cînd s-a făcut sezisa- 
rea — odată cu îmbunătățirea 
timpului, se vor lua măsuri de 
reparare a drumului de acces 
la depozit. Acuși trece însă vara, 
și iar vine iarna, dar drumul de 
acces nu s-a reparat. Cît se va 
mai tărăgăna ?

ST. MIMAI

Bolii esta

urmă, la o 
conducerea

VIAȚĂ MIZERĂ,
ASTĂZI VIAȚĂ FERKITĂ

(Urmare din pag, l-a)

cînd a fost cuprins într-o grupă 
de cancedtațt.

Nu s-uu luat în vedere nici cei 
18 ani de muncă grea și devotată 
ca miner șt nici familia numeroa
să ce aie de susținut. Intr-o zi 
de plată s-a văzut pus pe lista 
proscrișilor, a primit biletul de 
încetare a lucrului și fără să aibă 
cui cere vreun sprijin sau la cine a- 
pela să i se facă dreptate, a tre
buit să se înșifuie printre șo
meri.

Cînd s a dus acasă, unde îl aș
teptau 7 copii și soția aproape în- 
țldminzlți — 'nu t-a venit să 
spună că a rămas fără lucru. 
Lipsa era mare în casă cînd cí
mül lucra și primea bruma de 
salariu de ia mină, necum în tim
pul șomajului.

A doua zi a plecat, după obi
cei, la ora cînd trebuia să intre 
tn mină; dar în loc să-și reia 
'firul ocupațiilor a colindat năuc, 
în căutarea altui lucru, să asigu
re plinea copilașilor.

A cutreierat destul șt n-a gă
sit nimic cum nu găsesc Cele
lalte mu de muncitori conce- 
diați. Șt acum, de mai bine de 
6 luni, se uită în cer și în pă- 
mînt, să iese ceva de lucru te
metnie, pentru că el, ca și cei
lalți, nu voiește si cerșească.

Uneori găsește de lucru, pentru

o oră-două. sau jumătate de zi, 
de obicei, hama/îc etc. Dar, lucrul 
este nesigur și la foarte lungi in
tervale de timp, în afară că pla
ta este derizorie.

La locuința șomerului
Muncitorul Radu loan, cu fa

milia sa locuiește încă într-o 
casă din „colonie" din str. lia
rte Chendi. Zicem „încă”, deoa
rece, după unele reguli în mare 
parte generalizate, șomerii sînt 
evacuați din casele „coloniei", — 
adică arătate că sînt proprieta
tea societăților — la cel mult 3 
luni-, după concedierea de la lu
cru. Familie Iul Radu loan, a 
depășit termenul „îngăduit" și se 
găsește încă Intr-o casă a „co
loniei".

Pentru „locuința" ce ocupă — 
compusă dintr-o buCătărioară de 
un metru jumătate pe doi și din
tr-o odaie doi metri jumătate pe 
trei metri șt ceva — este obligat 
chiar cina este șomer și n-are 
nici un sprijin de nicăieri — sa 
plătească — 300 tei chirie lunară, 
plus 60 Ist pe lună pentru un 
mic bec electric ce are în toa
tă casa. Pentru înțelegerea lucru
rilor și ea să nu se creadă că 
șomerul face lux uzînd de lumi
nă electrică, trebuie spus că la 
petroșani tocmai gazul și lam
pa cu petrol sînt un lux, gazul..

jiind scump foc și nici nu se gă. 
sește ușor.

Cum pentru muncitorul fără lu
cru orice obligație lunară de pia
ță este o povară ce n-o poate su
porta, biciui șomer a rămas da- 
tor la chirie. „Rartmeister“ i a 
vizitat de cîteva cri și acum l-a 
amenințat cu evacuarea pentru 
neplata chiriei către societatea 
care l-a lăsat pe drumuri, după 
18 ani de muncă.

intr-o locuință redusă în cu- 
bajul ele aer, se adăpostesc Radu 
loan, soția sa Eva, copiii săi 
Vasile de 13 ani, Aurelia de II. 
Eva de 9, lanoș de 6, Gheorghe 
de 4 ani și Eleonora de 8 luni. 
Un alt copil a lui Radu a fost 
iertat de chinurile foamei, căci 
dumnezeu s-a milostivit și l-a Che
mat >n cirurt să aibă un frai 
mai bun printre îngeri.

Copilașii mai toți mărunți, fură 
îmbrăcăminte călduroasă, desculți 
pe un ger năprasnic se îngrămă
desc lingă plita văduvă de foc. de 
cînd tainul de cărbuni a fost tă
iat șomerilor. Cele două fetițe 
mai mart urmează la școala prt 
mară, după ce au zăcut de gripă 
și foame.

Tatăl, mama și copilașii mal 
mart aleargă după lucru: mun
cesc orice, numai să fie. Ciștigul 
Ipr nu le asigură nici măcar cior
ba de cartofi după care ttnjesc în 
linsă 4țț Pline.
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La mina Vulcan se extinde acțiunea de ajutorare
a brigăzilor cu rezultate mai clubé

Minerii de la Vulcan au ob
ținut în acest an o seamă de 
succese în întrecerea socialistă, 
fapt care le-a adus recent bine
meritatul „Drapel de exploatare 
fruntașă“ pe Valea Jiului. Din 
abatajele lor au dat peste plan 
în perioada 1 Mai—20 august 
a. c.. aproape 3000 tone de căr
bune cocsificabil și energetic, au 
sporit simțitor productivitatea 
muncii, și au obținut eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost de circa 300.000 lei.

Aceste rezultate nu sînt însă 
rodul muncii tuturor brigăzilor 
minei. La Vulcan, mai ales în 
sectoarele II și III. mai sînt bri
găzi care fie că n-au condiții bu
ne de muncă, fie că au unele 
deficiente în organizarea mun
cii lor. rămîn în urmă cu înde
plinirea sarcinilor lunare de 
plan.

Vestea despre inițiativa mun
citoarei sovietice Gaganova, îm
brățișată cu căldură de 
Militarii din Capitală și 
gadierul Cristea Aurel 
mina Aninoasa privind 
rea brigăzilor cu rezultate mai 
slabe de către muncitorii frun
tași, a găsit un larg ecou în rîn- 
durile minerilor de la Vulcan. Ei 
văd în această ihițiativă un pre
țios sprijin pentru a ridica toa
te brigăzile la nivelul sarcinilor 
de plan, o nesecată rezervă in
ternă în lupta pentru îndeplini
rea înainte de termen a angaja
mentelor sporite luate în între
cerea socialistă. La toate sen

arele au avut loc adunări ge
nerale ale organizațiilor de ba-

• ză de partid unde s-au analizat 
temeinic condițiile de aplicare si 
extindere a acestei inițiative.

Sectorul II al minei, sector 
care dă cărbune cocsificabil ră
măsese pînă la 17 august cu a- 
proape 600 tone de cărbune sub 
plan. Baza producției sectorului 
o dă abatajul frontal de pe, stra
tul 15 unde lucra brigada con
dusă de Drob 
specialist însă 
bataje cameră.

t terta lui, Drob 
cut să lucreze
meră nr. 1 unde lucra o brigadă 
cu rezultate mai slabe, iar 
locul său la frontal a venit 
miner specialist în frontale, 
munistul Karácsonyi Rudolf.

1 brigăzii de la abatajul 
meră nr. 1 tov. Dávid Alexan- 

' dru, speciálist în lucrările de 
înaintare, a trecut să ajute o

Nicolae 
de bri
de Ia 

ajutora-

Gheorghe, 
la lucrări
De aceea,
Gheorghe
la abatajul ca-

miner 
în a- 
la ce- 
a tre-

în 
un 
co- 
Șe- 
ca-

Pentru ztua de astăzi, tatăl a 
Qb(inut o mină de păsat de mă
lai și mama bucuroasă, că uu-i 
lasă flămmzt, a înjghebat un 
tel de supă de păsat, fiartă pt 
ia vecini..."

...Despre trecut a|i citit. Și re
latările sînt făcute de un ziar 
burghez. Să lăsăm însă acum 
deoparte trecutul ce ne reînvie 
amintiri sumbre și să revenim la 
vremurile noi și fericite pe care 
le trăim.

Valea Jiului e inundată de lu
mină. Lumină revarsă razele stră
lucitoare ale soarelui, lumină tri
mite pe calea firelor de cupru pînă 
departe noua Centrală termo
electrică din Paroșeni, lumină 
este în inimile tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Acolo 
unde în anii '29—33, șomajul, 
foamea și mizeria, făceau casă 
bună, acum nu găsești un singur 
șomer să cauți cu luminarea. De 
fapt în patria noastră democrat- 
populară dreptul la muncă esto 
asigurat prin Constituție, legea 
de bază a țării

Nici munca istovitoare de rob 
nu mai 'există în minele noastre 
Mașinile de încărcat de provenien
ță sovietică, transportoare cu ra- 
clete. perforatoare puternice si 
multe alte utilaje au luat locul 
sfredelnlui, fiștătilui și trocului.

Cei ce muncesc se bucură as
tăzi și de odihnă binemeritată. Nu 
prin concediere cînd istoviți de 
muncă nu mai puteau lucra ci. 
30 de zile de concediu de odihnă 
nlătit anual pe care pot să și-l pe
treacă în orice stațiune balneo
climaterică din țară ba și din 
străinătate. Șl acesta e un drept

—— PUBLICITATE

pregătirl din sector, 
această schimbare la 
se vede în producția 
mereu. Dacă la fron-

brigadă de 
Ce a adus 
sectorul II 
care crește ___
tal înaintea schimbărilor produc
tivitatea muncii era cu circa 40 
kg. cărbune pe post mai mare 
decît cea planificată, acum ea a 
crescut la peste 80 kg. cărbune 
pe post peste plan. Acum bri
gada de la abatajul cameră nr. 
I — șef de brigadă tov. Drob 

Gheorghe —■ își depășește zilnic 
planul, iar brigada de înaintări 
a lui Dávid Alexandru obține a- 
vansări zilnice sporite. Aceste 
rezultate bune, îmbinate cu im
portantele depășiri de plan ob
ținute de brigăzile lui Titu To
rna, Păcurarii Traian, Boglut 
Petru, Gantz Ștefan și celelalte 
au făcut ca în numai 5 zile lu
crătoare sectorul să recupereze 
rămînerea în urmă șî să aibă o 
depășire de plan de : 
tone de cărbune.

Schimbările între 
menite să ducă la 
brigăzilor mai slabe, 
rea tuturor brigăzilor 
la nivelul sarcinilor 
s-au făcut șl la celelalte sectoa
re ale minei, peste tot cu rezul
tate bune. La sectorul III de 
pildă, în locul lui Karácsonyi 
Rudolf a venit minerul Lokonagv 
Carol de la sectorul IV care în 
13 zile lucrătoare a săpat îm
preună cu noua 
m. 1. 
decît 
într-o 
rul I 
cameră alăturate (nr. 4 și 5). 
La nr. 4 lucrează brigada lui 
Csiki Emeric care obține rezul
tate bune, iar la nr. 5 brigada 
lui Dávid Vasile, o brigadă cu re
zultate mal slabe. Comunistul 
Csiki Emeric a ureluat sub pa
tronajul său brigada lui 
Vasile (acesta a rămas 
creze în aceeași brigadă) 
a deprinde pe minerii de 
o mai bună organizare a mun
cii. Rezultatul? Ambele brigăzi 
sînt acum cu planul la zî înde
plinit și depășit.

Mișcarea aceasta, îndrumată 
și condusă de comuniștii minei 
Vulcan s-a extins și la alte bri
găzi. Brigadierul Iancu Octavian 
a trecut din sectorul de investi
ții să sprijine o brigadă de îna
intări mai slabă din sectorul 1. 
La sectorul III brigadierul Böjté 
Pavel l-a îndrumat pe minerul

aproape 30

brigadieri 
ajutorarea 
la ridica- 
de mineri 
de plan

sa brigadă 40 
suitor, adică mâl mult 
realizase înainte brigada 
lună de muncă. La secto- 
al minei sînt două abataic

David 
să lu- 
pentru 
aici cu

asigurat prin lege. De el s-au 
bucurat numai în perioada scursă 
din acest an mai bine de 300 de 
mineri de la Vulcan. Din întrea
ga Vale au fost la odihnă multe 
mii de oameni ai muncii. Smida 
Iosif de la Lonea și-a petrecut 
concediul pe malurile lacului Ba- 
laton din Republica Populară 
Ungară, Ciur loan la Băile Her- 
culane, alții la Sinaia, Vasile 
Roaită, Eorsec și celelalte sta
țiuni.

Cocioaba în care a trăit mi
nerul Radu loan a descris-o zia
rul Dimineața. Acum cocioabele 
au dispărut. In locul lor s-au 
înălțat blocuri multe cu apar
tamente confortabile. Numai în 
acest an 500 de mineri s-au mu
tat în case noi. Aparate de ra
dio sînt aproape în fiecare casă. 
Mașini de spălat rufe, aragaze, 
mobil? combinate, motociclete, o- 
biecte de care nu a visat pe vre
muri nici un miner că le va a- 
vea vreodată, au devenit lucruri 
obișnuite pentru multi dintre ei.

După ani de muncă minerii nu 
mai sînt aruncați pe drumuri, puși 
în situația să cerșească sau să 
moară de foame. Partidul și gu
vernul le-a asigurat vîrstriicilor 
o viață fericită, fără griji. După 
anii lucrați în subteran minerii 
Inhasz Francisc, Cenușe Cornel 
și ca ei mulți alții au pensii de 
1290 lei. Pensie bună are și Mi- 
hai Ștelan de la Vulcan.

Să cuprinzi însă într-un articol 
de ziar viața nouă nu e cu pu
tință. Sînt multe realizări și ele 
sporesc pe zi ce trece, viața de
venind tot mai frumoasă.

D. C.

Vul-
care

dovedit rodnică

tone

Z ah ari a Constantin șef de schimb 
să treacă la sectorul I unde a- 
cesta preluînd conducerea brigă
zii de la frontalul de pe stratul 
17 obține rezultate bune.

îmbrățișarea exemplului bri
gadierului Cristea Aurel, de la 
Aninoasa. s-a 
pentru minerii de la Vulcan ca
re în ultimele 5 zile lucrătoare 
din august au extras în plus de 
sarcinile zilnice de olan 614 
de cărbune.

Acțiunea minerilor de la 
can constituie un exemplu 
trebuie urmat de toate colectivele 
miniere din Valea Jiului și mai 
ales de cele de la Lonea. Lupeni, 
Aninoasa unde sînt încă multe 
brigăzi rămase sub plan dar și 
mulți mineri pricepuți care le 
pot veni în ajutor cu priceperea 
lor.

Ing. GH. DUMITRESCU

Trustül Alimentației 
Publice Locale
„Valea Jiului 

Petroșani
Anunță publicul consuma

tor că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale un bogat 
sortiment de vinuri din di
ferite regiuni ale țării, pre
cum și țuică și rachiuri na
turale de bună calitate.

Băuturile se vînd pentru 
acasă direct din pivnițele de 
Ia Petroșani și Lupeni.

Risling de gostat Aiba-Iu- 
lia cu 12 lei litrul.

Vinuri de masă Odobești 
eu 5.50 lei litrul.

Țuică de prune cu 17,50 lei 
litrul.

Lucrările de asfaltare a șoselei din Aninoasa continuă intr-un 
ritm Intens. Anul acesta panglicai neagră a asfaltului a fost În
tinsă de la căminul „7 Noiembrie“ pînă aproape de clădirea aba
torului va fi continuată pînă la arena sportivă.

IN CLIȘEU: „Reizennl“ (malaxorul) de asfalt de la Livezeni 
pregătește o nouă șarjă de asfalt pentru șoseaua Aninoasei.

----------- ,---- o-----------------
INSTANTANEE

Ora 12,30. Culoarele birouri
lor minei Vulcan au început să 
se umple de mineri. In curtea 
minei, grupuri, grupuri discutau 
aprinși. Aproape fiecare miner a- 
vea în mînă fișa de cîștig.

- - Cum stai Bledea-baci — se 
adresă un tînăr unui miner mai 
în vîrsta care citea cu glaș tare 
cifrele de pe fișă. Cel întrebat 
își împături fișa cu grijă, o vîrî 
în buzunar și pe un ton glumeț 
ii spuse:

— Așa și așa.
— Ei, 

de 2000. 
Așa că

— Ce
luat pe mine? Apoi să stai mult 
și bine că pe mine nu mă iei tu 
cu una, cu două. Oi fî eu bă 
trîn dar nu mă dau bătut.

— Fișa vorbește. Uite aici. 
Dar la dumneata.:. — spuse tî- 
nărul cu oarecare mîndrie.

să vezi eu. Am trecut 
Luna asta a mers fain, 
v-am luat-o înainte, 
spui măi Tică ? Tu m-ai

Bătrînul schiță un gest de ve
selie. își duse mîna la buzunar 
și desfăcu fișa.

— Ce vezi tu aici ? Știi să ci
tești ? Hai, spune? Ce scrie aici, 
bă Tică ?

Cel tînăr făcu ochi mari, în
ghiți în sec și se întoarse să 
plece.

— Stai, stai 1 Acum pleci ?
— Ii drept că ai mai mult ca 

mine cu 600 de lei. dar luna 
viitoare o să vedem noi...

•— Mie nu mi-e frică de asta. 
Cînd o să ajungi la 2600 lei ca 
mine, atunci să vorbești.

Tînărul se pierdu printre alți 
mineri fluturînd în mîiiă fișa de 
cîștig.

Grupurile de mineri care pur
tau în mîini fișele de salariu se 
înmulțeau. Pe fețele lor se 
citea bucuria. Munca lor a fost

ii

li

ANUNȚ ¡i

Cu începere de la 20 ii 
august 1959, GOSTAT Hu ;i 
nedoara deschide un depozit 
de vinuri cu vînzare în piv- :• 
nițele clubului A. S. I. T. ii 
din orașul Petroșani (intra- ;■ 
rea prin str. Horia). Depo- ii 
zitul dispune de un mare ii 
sortiment de vinuri naturale, ■: 
care se vînd zilnic Ia prețuri “ 
convenabile.

Trustul Alimentației 
Publice Locale 
„Valea Jiului“ 

Petroșani
Anunță consumatorii săi 

că a pus în vînzare zilnic 
prin cofetăriile și patiseriile 
din Petroșani, Lupeni, Uri- 
cani, Vulcan și Pețrila iaurt 
Ia gheață cu 0,70 lei paha
rul, lapte acru cu 0,40 lei 
paharul, cafea cu lapte, ca
cao cu lapte, lapte dulce și 
alte produse lactate.

de

miner fruntaș 
lună iulie i-a a- 
frumos. La fel, 

brigadă ca Csiki

răsplătită după merit. Sutele 
tone de cărbune date peste plan 
de comunistul 
Boite Pavel în 
dus un cîștig 
mineri șefi de
Emeric, Gantz Ștefan, Drob Ghe
orghe și mulți alții, au ridicat 
salarii de peste 2500 lei.

...A venit ora intrării în șut. 
In difuzorul instalat în fața bi
rourilor de la mina Vulcan, se 
auzi vocea crainicului care anun
ța ora exactă. Cu securile pe 
braț, cu lămpile agățate la bu
tonieră, minerii se îndreptau — 
unii spre galeriile de coastă Iar 
alții spre puț pentru a intra în 
adîncuri. La numai o oră după 
intrarea schimbului II, pe ușa 
coliviei de la puțul de extracție 
ieșeau primele vagonete cu căr
bune care au luat drumul sepa
rației. Munca continua parcă cu 
și mai mare avînt.

FL. 1STRATE

PR06RAM DE RADIO
28 august

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Muzică, 10,10 „Concert din 
cadrul anului comemorativ Ha- 
endel". 11,03 Muzică din Ope
rete, 12,00 Cîntece populare ro- 
mînești, 13,05 Muzică din ope
rele lui Masseiiet, 14,00 Cîntă 
Orchestra de muzică populară 
Radio, 15,10 Muzică de estradă,
15.40 Din folclorul popoarelor, 
16,15 Vorbește Moscova ! 16,45 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
17,25 Noi înregistrări de muzică 
roinînească, 18,05 Legendele po
poarelor, 18,35 Canțonete, 19,05 
Concert de muzică populară ol
tenească, 21,15 Ii mulțumesc 
partidului. 21,30 Cîntece patrio
tice, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport, 22,30 Mu
zică populară romînească. PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzica uj 
șoară, 14,30 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,00 
Muzică simfonică, 16,30 Soliști 
de muzică populară din diferite j 
orașe ale țării, 17,00 Noi creații 
ale compozitorilor noștri scrise 
în cinstea celei de a 15-a ani
versări a eliberării patriei, 18,05 
Vechi melodii populare romî- 
nești. 18,35 „Pornesc tractoa
rele“. emisiune de cîntece, 19,00 
Actualitatea în țările socialiste,
19.40 Selecțiuni din opera „Boe
ma" de Puccini. 21,15 Tineri so
liști de muzică populară romî- 
nească, 22,00 Pagini din litera
tura pianului.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ladv Hamilton; AL. SA- 
HiA: Edes Anna: LONEA : In 
întîmpinarea fericirii: PETRILA : 
Cei 44: ANINOASA ■ Cei 44; 
VULCAN : Amigo; LUPENI : 
Ivan. Brovkin se însoară; BAR- 
BATEN1 : Marele cetățean — se
ria Il-a; URICAN1: Ani de ne
uitat.

------------------- ■ ■ ■ —------------------------------------------------------------------------------------------------

Dpopunepe valopoasă
Colectivul minei Vulcan este 

hotărît să-și respecte angajamen
tul luat privind realizarea de e- 
conomii cît mai mari pe semes
trul II al anului curent. In fie
care zi se descoperă resurse noi 
de economii, se fac propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii.

Recent, într-o ședință de par
tid tovarășul Fodor Arcadie, in
giner șef al minei Vulcan, a fă
cut o propunere valoroasă. Ea 
constă din organizarea unor șe
dințe de învățămînt profesional 
cu șefii de brigăzi de mineri și 
separat cu maiștrii mineri și 
mecanici.

— Va trebui să le demonstrăm 
cu fapte din munca practică din 
abataj — spunea tov. Fodor —

cît costă o tonă de cărbune ex
trasă după o metodă de muncă 

- și cît costă dacă ea este extrasă 
după o altă metodă. Șefii de 
brigăzi trebuie să cunoască cît 
costă o lugnă, un șurub, lin cîr- 
lig de vagonet, o capsă, un pa
tron de exploziv. Ei trebuie să 
calculeze singuri costul unei tone 
de cărbune pe care-1 extrag.

Organizarea ședințelor de în- 
vățămînt profesional cu șefii de 
brigăzi și maiștrii mineri și me
canici care va începe în curînd, 
va ajuta pe conducătorii brigă
zilor să înțeleagă mai bine ce 
posibilități și căi le stau la în- 
demînă la fiecare loc de muncă 

, pentru a reduce costul unei tone 
de cărbune.
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0 nouă conferință la care se discută 
primejdia războiului bacteriologic 

și chimic
OTTAWA (Agerpres).
La 25 august la Pugwash 

(Canada) unde se află proprie
tatea lui. Cyrus Eaton cunoscut 
industriaș american și partizan 
al coexistentei pașnice între ță
rile cu orînduiri social-politice 
diferite, și-a început lucrările o 
nouă conferință la care participă 
.25 de oameni de știință din țări 
capitaliste și socialiste, între ca
re cunoscuți lucrători în dome
niul științei din U R.S.S., S.U.A.. 
Anglia și din alte țări.

Lucrările conferinței vor dura 
pînă la 30 august. în cadrul con
ferinței vor fi discutate proble
mele legate de primejdia răz
boiului biologic și chimic.

Luînd cuvîntul cu nrilejul des
chiderii conferinței, academicia
nul sovietic M. M. Dubinin și-a 
exprimat, în numele său perso
nal și în numele celorlalți oameni 
de știintă sovietici, recunoștința 
fată de Cvrus Eaton.

M. M. Dubinin a declarat că 
Uniunea Sovietică consideră ar
ma chimică si bacteriologică 
drept o armă de exterminare în 
masă, a cărei folosire este in
compatibilă cu cerințele umani
tarismului și conștiinței și cu 
normele dreptului internațional.

Datoria oamenilor de știintă 
competenti din toate țările, a de
clarat M. M. Dubinin. este de 
a informa opinia publică mon
dială asupra pericolului pe care 
îl implică mijloacele chimice și 
bacteriologice de ducere a răz
boiului și de a chema pe toți oa
menii să participe activ ta lupta

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

Se împlinesc 40 de ani de la 
înființarea P. C. din Danemarca

COPENHAGA 26 (Agerpres)
In legătură cu apropiata ani

versare a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din Da
nemarca, <£.<£. al Partidului @o- 
munist din Danemarca a dat pu
blicității o chemare adresată tu
turor membrilor partidului și mem
brilor Uniunii Tineretului Somti- 
nist, precum și tuturor cititorilor 
ziarului „Land og Folk“.

La 9 noiembrie 1959, se spune 
în această chemare, publicată în 
ziarul „Land og Folk“, partidul 
nostru sărbătorește 40 de ani de 
la înființarea sa. Partidul Co
munist din Danemarca s-a născut 
în lupta împotriva războiului și 
capitalismului, în lupta pentru 
apărarea intereselor clasei mun
citoare, pentru pace și socialism.

In cei 40 de ani care au tre
cut, se arată în chemare, partidul 
nostru a îndeplinit numeroase 
sarcini în interesul clasei mun
citoare daneze, în interesul țării 
noastre. Comuniștii au condus 
lupta împotriva șomajului în de
ceniul al patrulea, lupta împo-

-----0----- j

Șase participanți 
la complotul de la Moșul 

au fost executați

BAGDAD (Agerpres) TASS 
anunță:

La 25 august a fost executată 
sentința de condamnare la moar
te pronunțată de tribunalul mili
tar. superior al Republicii Irak, 
privind un număr de șase trădă
tori participanți la complotul de 
la Mosill.

Au fost executați prin împuș
care cinci foști ofițeri ai armatei 
irakiene. Nafi Daud, Muhammed 
Amin Abdul Kadir, Salim Hus- 
sein, Muzaffar Săleh, Muhsin Is- 
mail Amri și un civil — Fadil 
As Șatra.,

Toți cei executați au fost par- 
|ic;-'’nti activi la rebeliunea anti
guvernamentală de la Moșul dez
lănțuită în primăvara acestui an 
de trădătorul Shawaf. 

împotriva pregătirii și folosirii 
acestor mijloace de exterminare 
în masă.

★

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

In numele guvernului sovietic 
și al său personal N. S. Hrușciov 
a adresat un mesaij de salut par- 
ticipanților lai conferința oame
nilor de știință de ta Pugwash 
(Canada), convocată pentru dis
cutarea primejdiei pe care o re
prezintă pentru omenire arma 
biologică și chimică.

N. S. Hrușciov arată că llniu«- 
nea Sovietică împărtășește îngri
jorarea oamenilor de știință ca
re consideră pe bună dreptate că 
folosirea acestei arme poate a-: 
vea consecințe nu mai puțin în
grozitoare decît folosirea armei! 
atomice și cu hidrogen.

Urînd succese participanților 
la conferință, N. S. Hrușciov 
scrie: Dv., ca oameni de știință 
competenți, puteți aduce o conr 
tribuție demnă Ia cauza lupteil 
împotriva pregătirii unui război 
în care să fie folosite arme nu
cleare, chimice, biologice și alte 
tipuri de arme de exterminare în 
masă“.

N. S. Hrușciov amintește că 
U.R.S.S. este adeptă hotărîtă a 
interzicerii tuturor tipurilor de 
arme de acest fel. Noi conside
răm, subliniază N. S. Hrușciov, 
că folosirea lor contravine prin
cipiilor umanității, normelor 
dreptului internațional și conști
inței popoarelor.

triva militarismului german. In 
anii după război Partidul Comu
nist din Danemarca a luptat îm
potriva politicii N.A.T.O. care a- 
menință pacea.

In legătură cu aceasta, Comi
tetul î Central al Partidului Co
munist din Danemarca cheamă 
pe toți membrii partidului ca, în 
cadrul pregătirii în vederea săr
bătoririi să atragă în partid noi 
membri și să sporească numărul 
abonaților la ziarul „Land og 
Folk“.

Acesta va ti cel mai trumos 
dar făcut de ziua aniversării par
tidului.

In S.U.A. crește rapid numărul 
celor care studiază limba rusă

’ LUNDRA (Agerpres) TASS 
I anunță:

Ziarul „Daily Expres“ din 25 
august comentează creșterea 
nemmintilnită a prestigiului 
Uniunii Sovietice în ochii ame
ricanilor în legătură cu remar
cabilele realizări sovietice in 
domeniul științei și tehnicii.

Ziarul citează printre altele
1 date care ilustrează răspindi- 

rea rapidă a studierii limbii 
ruse în S.U.A. „Ce s-a petre- 

( cut în ultimii doi ani și cărui 
\ fapt i se datorește o schimbare 
( atît de bruscă ? — întreabă
I ziarul.

In octombrie 1957 rușii au 
plasat pe orbită în jurul părută- 
tulul primul satelit. Acest lu
cru a emoționat opinia publică 
americană mai mult decît ori
ce altă știre din ultimii zece 
ani. *

Pînă la această zi America 
, a fost perfect convinsă că ea 

1 deține întîietatea în toate do- 
’ meniile științei și tehnicii si 

că Rusia este un gigant îna- 
■, poiat care încearcă să se ridi- 

ce...
I Astăzi situația s-a schimbat. 
\ Cei 50 de oameni de știință a- 
) mericanl care au vizitat Rusia

Opinia publică franceză salută 
schimbul de vizite dintre N. S. Hrușciov 

si D. Eisenhower
PARIS (Agerpres)
Opinia publică franceză salută 

cu căldură viitorul schimb de vi
zite dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov și președintele S.U.A. 
D. Eisenhower. După cum rela
tează ziarul „l’Humanite” peste 
1000 de participanți la sărbători
rea ziarului „Le Terre“ care a 
avut Foc în orașul Villie Morgon 
(departamentul .Ahone) au adop
tat o rezoluție în care salută 
viitoarele întrevederi dintre con
ducătorii U.R.S.S. și S.U.A.

In rezoluție se subliniază că a-
------------- o--------------

Cea de a zecea cenferință a muncitorilor 
pe întreaga Germanie se va deschide 

la Leipzig
BERLIN 26 (Agerpres)
Comitetul permanent al confe

rințelor muncitorilor pe întreaga 
Germanie a invitat la cea de a 
zecea conferință a sa, care se va 
deschide la 5 septembrie la Leip- 
zig, conducerea centrală a U- 
niunii sindicatelor din Germania 
occidentală, conducerea tuturor 
sindicatelor pe ramuri de produc
ție din R.F. Germană, Comitetul 
Central al P.C. din Germania, 
conducerea P.S.D.G. și o serie 
de alte organizații vest-germane.

In invitația adresată conducerii 
centrale a Uniunii sindicatelor 
din Germania occidentală se spu
ne printre altele, că a sosit tim
pul de a se acționa în comun 
în interesul poporului german îm
potriva politicii nefaste de înar
mare atomică a Germaniei occi
dentale dusă de militariștii vest- 
germâni.

Comitetul permanent a adresat 
tuturor muncitorilor și membrilor 
de sindicate din Germania, pro
puneri de a duce lupta pentru 
pace, de a înfrîna militarismul 
german, de a crea condiții demo
cratice în R.F. Germană, de a 
stabili înțelegerea reciprocă în 
rîndurile clasei muncitoare ger
mane. Aceste propuneri vor cons
titui baza lucrărilor celei de-a 
zecea conferințe de la Leipzig.

In propunerile comitetului per
manent se subliniază că clasa 
muncitoare din Germania, împreu-

anul acesta, sint de părere că < 
în decurs de zece ani Uniunea ( 
Sovietică va depăși Statele U- < 
nite în multe domenii ale știin- v 
ței și va întrece cu mult S.U.A. ) 
în ce privește numărul de spe- ) 
cialiști care absolvă institu- > 
țitle de învățămînt superior. S

In prezent, scrie în încheiere z 
„Daily Express", în Statele U- ) 
nite se traduc din limba rusă l 
mai multe lucrări științifice de- ? 
cit din orice limbă. 17 posturi c 
de televiziune transmit cu re- c 
gularitaie emisiuni consacrate ( 
lecțiilor de limba rusă. <

* i
NEW YORK (Agerpres) <
Ziarul „New York Times" a \ 

publicat un articol despre pre- \ 
darea iimbit ruse în școlile a- ț 
mericane. In articol se spune î 
că „la un an după lansarea) 
primului satelit sovietic numă- • 
rut școlilor în care se predă S 
limba rusă a crescut de la 16 J 
pînă la 144“ și că „în toamna , 
acestui an numărul lor va fi \ 
mai mari: de 400". In articol j 
se subliniază că un mare nu- > 
măr de elevi ai școlilor medii) 
studiază singuri limba rusă eu ) 
ajutorul televiziunii. J 

ceste întrevederi „insuflă mari 
speranțe în menținerea păcii, și 
vor contribui la reglementarea 
problemelor litigioase și la asi
gurarea coexistenței pașnice“. 
Participanții la festivitate, se 
spune în rezoluție, ar dori ca 
aceste întrevederi să apropie con
ferința la nivel înalt.

Rezoluția condamnă politica 
„războiului rece“ dusă de guver
nul De Gaulle și cere guvernu
lui francez „să înceteze de a mai 
ridica piedici în calea acestei în
trevederi“.

nă cu toate forțele iubitoare de 
pace din Germania occidentală, 
poate obține o cotitură spre o 
politică de pace. Pentru aceasta 
este necesar ca muncitorii și 
membrii sindicatelor din R. F. 
Germană să se unească și să-și 
concentreze" eforturile asupra re
zolvării problemelor principale — 
înfrînarea militarismului și crea
rea condițiilor democratice.

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

In R. F. Germană 
propaganda revanșardă 
ia amploare tot mai mare

BERLIN 26 (Agerpres).
Im R.F.G. propaganda revan

șardă sprijinită de cercurile con
ducătoare vest-germane ia o am
ploare tot mai mare. După cum 

relatează ziarul „Neues Deutsch- 
land“, Kruger, deputat în Buni- 
destag din partea partidului lui 
Adenaiuer (U.C.D.) și președinte 
al așa-numitei „uniuni a persoa
nelor strămutate“ luînd cuvîntul 
Ia o îrvtîlnire a revanșarzilor 
din Eittiene a expus un program 
revanșard. El a declarat că în 
prima etapă trebuie să se reali
zeze cotropirea R.D.G. Kruger a 
denumit acest plan revanșard 
„mica reuniificare“ a Germaniei. 
In a doua etapă potrivit tendin
țelor sale revanșarde este nece
sar să se realizeze „alipirea te
ritoriilor poloneze occidentale“.

La o adunare a revanșarzilor 
din Bilefeld, Grîmoni, președin
tele „Asociației Prusiei Orien
tale“ a chemat cu nerușinare la 
un nou război de cotropire îm
potriva Poloniei.

— ■ ■•■--- ♦ ♦ * *   . =—

înarmarea atomică — 
obiectiv principal al cercurilor 

conducătoare
BERLIN 26 (Agerpres)
înarmarea atomică constituie 

unul din cele mai urgente și im
portante obiective ale cercurilor 
militare conducătoare din cadrul 
blocului N.A.T.O. Acest lucru 
este confirmat de un articol al 
generalului Ncrsfad, comandantul 
suprem al forțelor N.A.T.O. din 
Europa, publicat recent în bule
tinul oficial al guvernului de la 
Bonn. Generalul cere ca toate ță
rile participante la N.A.T.O. să 
primească armament atomic. F.l 
consideră că înzestrarea cu ar
mament nuclear a forțelor armate 
ale acestor țări, împreună cu ar
mamentul convențional, ,,ar asi
gura țărilor N.A.T.O. o activitate 
strategică și diplomatică neîngră
dită de nimic“.

★
BERLIN 26 (Agerpres)
După cum relatează ziarul

Experiențele cu arma 
nucleară — un pericol 

pentru omenire
WASHINGTON 26 (Agerpio
La 23 August a fost dat publi

cității un raport al Comitetului 
pentru energia atolhică al Con
gresului american în legătură cu 
pericolul radiațiilor atomice pro
venite din experiențele cu arma 
nucleară. în raport se menționea
ză că cenușa radioactivă prove
nită de la ultimele experiențe ca
de mult mai repede pe pămînt de
cît au prevăzut autoritățile ame
ricane. Deși raportul evită să se 
pronunțe în legătură cu campa
nia dusă pe plan internațional 
pentru încetarea experiențelor nu
cleare, el avertizează totuși împo
triva primejdiei pe care o prezin
tă pentru omenire o eventuală re
luare și continuare a acestor ex
periențe.

Agenția United Press Interna
țional anunță din insula Trinidad 
(Federația Indiilor de vest) că 
fizicianul englez David Evans a 
început să facă o investigație la 
cererea guvernului din Trinidad 
care s-a plîns de primejdia ra
diațiilor provenind de la baza 
militară navală americană de la 
GKauguaramas, situată pe aceas
tă insulă.

-----O-----

Berlinul occidental — 
refugiu al spionilor 
și diversioniștilor

BERLIN 26 (Agerpres).
Ziarul „Neues Deutschland“ a 

publicat un articol în care de
mască activitatea serviciilor se
crete imperialiste în Berlinul 
occidental. După cum se subli
niază în articol. în ultimele zile 
au trecut în R.D.G. o serie de 
foști colaboratori ai serviciului 
secret american din Berlinul 
occidental, care au cerut auto
rităților din R. D. Germană azil 
politic. Printre ei figurează Paul 
Lauterbach, fost colaborator al 
serviciului secret al S..U.A., care 
părăsise clandestin R. D. Ger
mană în anul 1955. Sosind în 
Berlinul occidental, el a fost an
gajat în rețeaua organizațiilor 
de spionaj din Berlinul occiden
tal.

Ziarul citează numele și adre
sele agenților serviciilor de spm 
naj imperialiste care se îndel 
nicesc cu o activitate criminala 
împotriva R. D. Germane. Prin
tre aceștia figurează Herbert 
Steinborn. rezident al serviciu
lui secret american. Thomas, co
laborator al serviciului secret 
englez, Schindler, colaborator al 
serviciului secret american, care 
se ocupau de recrutarea și pre
gătirea unor tineri din Berlinul 
democrat și din R. D. Germană 
pentru a desfășura o activitate 
cu caracter de spionaj.
' Numai sub protecția trupelor 

de ocupație imperialiste, subli
niază ziarul, s-a putut transfor
ma Berlinul occidental într-un 
refugiu al serviciilor secrete oc
cidentale.

ale N.A.T.O.
„Westdeutsche Allgemeine Zei- 
tung“, care apare la Essen, în
treaga regiune a Ruhrului va fi 
înconjurată de un lanț de baze 
pentru rachete atomice aparținînd 
armatei vest-germane, ceea ce va 
crea o primejdie serioasă pentru 
populația foarte densă a acestei 
regiuni. Bazele militare atomice 
vest-germane vor fi înzestrate cu 
rachete americâne de tip „Nike 
Ajax“ și „Nike Hercules”, care 
pot transporta încărcătură atomi
că.

„Peste 20G de militari aparținînd 
trupelor vest-germane, scrie zia
rul citat, sînt instruiți în mod 
special Ia Fort Bliss în S.U.A. 
Perioada de instrucție se apropie 
de sfîrșlt și ei se vor înapoia în 
R.F.G., în viitorul foarte apro
piat, urmînd să constituie unită
țile de deservire ale bazelor pen
tru rachete atomice".
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