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minerii de la Petrila lupta pentru 
îndeplinirea planului la toți indicii

CCCâștigătorii „Căștii de aur 
în frunte

Colectivul de mineri și tehni
cieni al sectorului II, distins re
cent cn „Casca de aur a tehni
cianului“, a demonstrat din nou 
că merită cu prisosință primul 
loc în întrecere. In sprijinul a- 
cestei afirmații vin cele Î784 
tone de cărbune pe care minerii 
de aici le-au extras peste pla
nul lunii august precum și rea
lizarea unui randament mediu 
de 1,726 tone de cărbune pe post.

De la începutul anului și pînă 
în prezent din abatajele acestui 
sector au fost trimise la supra
față 18.852 tone de cărbune 
peste prevederile planului. La 
realizarea acestui însemnat suc
ces au contribuit în mod deo
sebit minerii din brigăzile con
duse de Păsărică Nicolae, Cos- 
ma Ernest, Cristea Nicolae și 
Firoiu Ioan care au dat lunar 
sute de tone de cărbune în plus.

Toate brigezile sectorului 
cu planul îndeplinit

In cadrul sectorului III, unul 
dintre sectoarele de bază ale 
minei, a fost consemnat un fapt
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De la vorbă
la fapte

Luna trecută la sectorul V in
vestiții de la mina Aninoasa, 
s-a ținut o consfătuire de pro
ducție cu cadrele tehnice pe te
me economice. Scopul urmărit: 
economii cît măi mârf la prețul 
de cost prin folosirea rezerve
lor interne.

Intre parficipanții la consfă
tuire se afla și tînărul maistru 
miner Nicolescu Octavian. La 
discuții a luat printre primii cu- 
vîntul făcînd o prețioasă propu
nere conducerii sectorului și co
mitetului de secție sindicală: 
inițierea unei întreceri socialiste 
pentru economii între maiștrii 
mineri și schimburi. Propune
rea, venită chiar la momentul 
oportun, a fost găsită foarte 
bună fiind aprobată și pusă în 
aplicare. Maiștrii mineri au 
pornit cu entuziasm la întrecere 
luîndu-și angajamente mobiliza
toare.

Primul care și-a concretizat 
angajamentul, a fost tot tov. 
Nicolescu Octavian. La orizon
tul VII în galeria de la suito
rul de aerai est Aninoasa, stă
teau nefolosite de mult timp un 
număr însemnat de armături 
metalice ce fuseseră răpite cînd- 
va dintr-o porțiune a galeriei 
unde se armase cu lemn. El a 
luat măsuri ca armăturile să fie 
transportate la orizontul IX la 
locul de muncă ăl brigăzii lui 
Boiko Andrei care folosește ar
mături metalice de același tio 
la armarea galeriei diagonale 
pe care o sapă. Brigada a ar
mat 3 zile consecutiv în galerie 
fără a fi aprovizionată cu ar
mături noi. T.a economiile secto
rului s-a adăugat o sumă de 
peste 2.600 lei snre mîndria 
maistrului miner. Exemplul lui 
este demn de laudă și trebuie să 
fie urmat de toți maiștrii din 
Valea Jiului.

——

Un nou colocviu pentru 
cadrele didactice

Pentru cadrele didactice ne
prezentate la colocviul cercului 
politic de bazele marxism-leni- 

• nismului, se organizează încă un 
colocviu asupra materiei predate 
în anul școlar trecut. Colocviul 
are loc joi, 10 septembrie a. c., 
la cabinetul raional de partid. 
Se vor prezenta învățătorii, 
profesorii și educatoarele din 
toate localitățile raionului nos
tru, care nu au susținut coloc
viul în prima sesiune si care 
urmează să funcționeze în în- 
Vățămînt în anul școlar 1959-60.

Este bine cunoscută în Va
lea Jiului hărnicia minerilor 
și tehnicienilor de la Petrila. 
In fiecare lună din acest an, 
datorită realizărilor remarca
bile obținute, ei au ocupat un 1 
loc fruntaș în întrecerea cu 
celelalte colective miniere din 
Valea Jiului. In luna august, ; 
cu toate greutățile întîmpiniate 
din cauza condițiilor de zăcă
mânt, colectivul minei Petrila i 
a adăugat la realizările ante
rioare încă 573 tone . de căr
bune energetic extrase în a- 
fara planului. Randamentul 
obținut în aceeași perioadă de 
timp depășește o tonă de căr
bune pe post.

îmbucurător: toate brigăzile de 
Ia abataje și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan lunare. 
Acest. lucru a fost posibil dato
rită pe de o parte muncii însu
flețite a minerilor iar pe de altă 
parte ajutorului calificat acor
dat dte către tehnicienii secto
rului. „

O activitate rodnică a desfa- 
șurat-o în luna trecută brigada 
de mineri condusă de Marcu 
Grigore care a cîștigat pentru 
a doua oară consecutiv „Drape
lul de brigadă fruntașă pe sec
tor“. Membrii acestei brigăzi au 
extras din abatajul în care lu
crează 375 tone de cărbune pes
te planul lunar realizînd un cîș- 
tig de 101 lei pe post de miner 
și 89 lei pe post de ajutor miner.

Ban demente sporite
Obținerea de randamente ri

dicate constituie una dintre preo-

O.C.M.M. are șantiere de con
strucții industriale în întreaga 
Vale a Jiului. Aici lucrează 
muncitori fruntași în îndeplini
rea planului și realizarea de e- 
conomii. Printre aceștia se nu
mără și muncitorii din brigada 
de fierari-beton condusă de Co- 
chină Gheorghe care își depă
șesc zi de zi cu 20 la sută sar
cinile de plan. Realizări însem
nate obține și brigada de dre- 
najori condusă de Berci Ioan, 
cea a lui Budiș Ghiță și altele.

In sprijinul constructorilor de pe șantiere
Cîteva ateliere așezate de o 

parte și de alta a unei alei largi, 
pe ale cărei margini poposesc, 
obosite, parcă, autocamioane, 
tractoare grele pe șenile sau u- 
tilaje. IntîL’iești aici acea atmos
feră specifică atelierelor de re
parații ; oameni în salopete aple
cați asupra motoarelor sau vîrîți 
pe sub mașini, piese demontate 
spre a fi înlocuite, sau noi, bune 
de montat, zumzet de strunguri, 
freze, mașini de găurit...

Sîntem la întreprinderea 711 
Livezeni, B.U.T. — cum i se mai 
spune. O unitate mică în aparen
ță, dar a cărei activitate se sim
te pînă departe, pe șantierele de 
construcții ce se întind nu numai 
de-a lungul Văii Jiului, ci si în 
alte raioane ale regiunii. Auto
camioanele întreprinderii trans
portă materiale de construcții pe 
șantiere, iar betonierele, coaca- 
soarele ri multe alte utilaje de 
pe șantiere tot aici sînt repara
te.

Reparații de bună calitate 
și într-un iimi> mai scurt

Pentru a sprijini efectiv mun
ca constructorilor de pe șantiere, 
muncitorii întreprinderii 711 Li
vezeni desfășoară întrecerea sub
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cupările de seamă ale brigăzi
lor miniere de la Petrila. La 
sectorul IV, de exemplu, brigă
zile de mineri conduse de Bartha 
Francisc și Karda Erneric au ob
ținut în luna august, ca urmare 
a aplicării inițiativei brigăzii lui 
Tucaciuc Mihai, randamente dte 
6 tone de cărbune pe fiecare post 
prestat. La rîndul lor minerii 
din brigada lui Alexe Ioan din 
același sector au lucrat cu un 
randament mediu de 5,4 fone pe 
post, iar cei din brigada con
dusă de Enache Chiriță din sec
torul III au realizat un randa
ment de 5,7 tone pe post. Ran
damente asemănătoare au înre
gistrat și alte numeroase bri
găzi de la abatajele minei.

Noi fruntași
Pe panoul de onoare din ca

drul exploatării Petrila au apă
rut, alături de minerii fruntași 
cunoscuți, nume noi din rîndul 
celor care se remarcă în lupta 
din adîncuri. Printre aceștia se 
află și numele lui Jurca Ioan, 
responsabilul brigăzii de mineri 
care lucrează în abatajul came
ră nr. II vest din sectorul III. 
Brigada pe care el o conduce 
a extras în luna august 367 tone 
de cărbune peste plan, randa
mentul realizat atingînd aproa- t 
pe 6 tone pe post.

Ca urmare a muncii Rodnice 
depuse, brigada lui Jurca Toan 
a obținut un cîștig de 99 lei 
pe post de miner și de 86 lei pe 
post de ajutor miner.

C. MATEESCU
--------------- O-----------------

BRIGĂZI FRUNTAȘE
In lupta pentru economii la 

loc de frunte s-a situat brigada 
lui Deoancă Ispas care a reali
zat la cofrage economii de 15 
la sută.

In vederea grăbirii lucrărilor, 
brigăzile lui Deoancă Ispas, Co- 
chină Gheorghe. . Budiș Ghiță, 
Berci Ioan și Luță Gheorghe au 
participat și la diferite acțiuni1 
de muncă patriotică efectuînd 
240 ore de muncă voluntară.

E. BRAȘOAVA 
corespondent

lozinca „.Reparații de bună cali
tate și într-un timp mai scurt“. 
Printre fruntașii în întrecere se 
numără și mecanicul auto Radu 
Stoian. E’ s-a specializat în re
parații medii șj curente la auto
camioane.. Cînd pornesc autoca
mioanele reparate de el, șoferii 
au certitudinea că mașina e bună 
de drum. Dar tovarășul-Radu Sto
ian efectuează reparațiile nu nu
mai de bună calitate ci și într-un 
timp mai scurt. La autocamioa
nele pe- care le-a renarat în ulti
ma lună el a redus timpul de 
staționare cu 21 la sută.

In întrecere cu Radu Stoian 
pentru realizări cît mai bune se 
află mulți muncitori, între care 
utemistul Zăldoiu Ilie. Deși tî- 
năr în meserie, el realizează nu 
numai un volum sporit de lucrări, 
ci și reparații de calitate. Mun- 
citor de frunte, el și-a exprimat 
dorința de a intra în rîndurile 
candidați ¡or de partid. Betonie
rele, concasoarele, vibratoarele 
sînt reparate de o altă echipă de 
muncitori din ,-care face parte și 
mecanicul Popescu Ioan. Lucrînd 
la repararea unor vibratoare de 
adîncime - necesare șantierelor, el

Tînărul maistru Nagy Gustav a absolvit de curînd școală de 
maiștri „Encsel Mauriciu“ din Tg. Mureș și s-a reîntors în mij
locul colectivului Filaturii Lupeni de unde în urmă cu trei 
ani a fost trimis la școală.

Tînărul maistru, adesea, ca și în clișeul alăturat, este vă
zut împreună cu strungarul Chira Ezechil, unul dintre mun
citorii secției a V-a a filaturii. Clișeul ni-i prezintă pe mais
trul Nagy Gustav (în dreaptă) și pe strungarul Chira Ezechil, 
angajați într-o discuție asupra piesei care urmează să fie 
strunjită.

Msiiie le Mim a imiitiiilei mim 
sioaia serala si-ii

Mai sînt cîteva zile pînă la 
începerea anului școlar. Pe băn
cile școlilor vor apare în aceas
tă toamnă sute de tineri munci
tori cărora li. se oferă posibili
tatea să-și completeze studiile, 
De cînd au început să activeze, 
comisiile de selecționare din în
treprinderile și orașele raionului 
au înscris 487 tineri pentru 
cursul seral. Dintre aceștia s-au 
întocmit dosarele la 278 tineri. 
Foarte bine au muncit comisiile 
din Petroșani și Vulcan care au 
reușit să mobilizeze pentru 
cursul seral mulți muncitori, la 
Petroșani, întocmindu-se și do'- 
sarele pentru toți cei înscriși.

S-a constatat că 75 la sută 
din cei înscriși pentru școlile 
serale posedă 7 clase primare 
și școala profesională, iar restul 
au o calificare si vechimea co* 
respunzătoare pentru a putea 
urma școala serală. Pentru a 
putea asigura pregătirea celor 
înscriși, Secția de învățămînt și 
cultură a luat măsuri pentru func
ționarea cursurilor în localitățile 
Petroșani, Lonea, Vulcan, Lu 
peni și ulterior și în Uricani și 
Aninoasa. Frecvența zilnică la 
aceste cursuri a fost de 60—70 
Ia sută. Orientîndu-se bine, co
misia din Vulcan a organizat 
cursuri de pregătire și diminea
ța pentru muncitorii care erau 
ocupați în servicii după-amiaza

Se constată însă, ca un fapt 
negativ, că majoritatea comi
siilor — cu excepția celei din 
Vulcan — au negiiiat atragerea 
spre școlile serale și fără frec 
vență a unui număr cît mai ma
re die muncitori mineri. Din to
talul celor 487 înscriși, doar 30 
la sută sînt muncitori subteran? 
de diferite meserii și abia 10 
la sută din aceștia sînt mineri 

și-a întrecut sarcina de plan cu 
12 la su'ă.

9.000 km. în plus
Dar cei mai mulți dintre mun

citorii întieprinderii nu sînt aici, 
în atelier, ci departe, pe drumuri
le grele ale șantierelor, transpor- 
tînd cu camioanele lor cărămizi, 
țiglă, ciment, prefabricate și ațî- 
tea alte materiale necesare mari
lor construcții ce cresc ca din 
pămînt. Sînt șoferi, și despre 
munca lor pe . șantiere sosesc 
vești bune. Scineanu Petre, șofer 
pe un autocamion „ZIS“ în co
loana l-a Petroșani, Bufu Ale
xandru care lucrează pe șantierul 
din Lupeni, Mihai Nicolae și al
ții transnoriă — cu camioanele 
lor — cîte 100—300 tone de ma
teriale mai mult decît prevede 
planul. Dar cele mai bune' reali
zări le obține șoferul membru de 
partid Mărăscu Grigore. In luna 
iulie el 3 avut în plan să trans
porte pe șantier. 800. tone materia
le și, a transportat: 1240.. Cu 300 
tone mai mult decît prevede pla
nul a transportat și în luna au
gust. Dar , tovarășul Mărăscu e 
fruntaș nu numai la depășirea 
planului ci și în munca de între
ținere a mașinii. Autocamionul

(Continuare în pag. 3-a)

[onliue mamaI
sau ajutori mineri. De ce. aceas
tă situație nesatisfăcătoare ? 
Una din cauze se datoreștfc fap
tului că organizațiile sindicate 
și U.T.M. au muncit foarte slab 
pentru mobilizarea acestor tineri 
mineri spre școală. Ele nu s-au 
ocupat așa cum trebuia de lă

murirea acestor tineri asupra a- 
vantajelor ce le oferă hotărîrea 
în vigoare. Cerințele economiei 
noastre impun să educăm și să 
culturalizăm muncitorii, să-i în
zestrăm cu cunoștințe profesiona
le dar și cu cunoștințțe de cultură 
generală. O cauză a neînscrîeriî 
unui număr mai mare de tineri 
la aceste cursuri izvorăște șî din 
tendința manifestată la unele 
conduceri (preparația Lupeni, 
minele Uricani și Aninoasa) de 
a frîna elanul tinerilor spre 
școală, pe motiv că înscriindu-se 
prea mulți, se dezorganizează 
procesul de producție. 'Asemenea 
atitudini, comitetele de partid șî 
sindicale trebuie să Ie, combată.

Comisiile de selecționare, din 
care fac parte și directorii de 
întreprinderi, trebuie să-și con
tinue și să-și intensifice munca 
în această etapă. Ele trebuie să 
treacă de urgență la completa
rea tuturor dosarelor celor în
scriși. dosare din care linsese 
în general recomandările între
prinderilor, dovezile de vechime 
în cîmpul muncii și certificatele 
de studii. Fără asemenea docu
mente nu se vor putea face în
scrierile în Școala serală. De 
asemenea, comisiile dte selecțio
nare trebuie să-și intensifice 
munca de recrutare a acelor ti
neri cate n au urmat cursurile 
de pregătire si se pot .prezenta 
direct la proba dp verificare a 
cunoștințelor. In Uricani. unde 
s-a remarcat că există un nu
măr de tineri. p?re pot forma o 
clasă, se va înființa o secție se
rală pentru clasa VlII-a pe lin
gă școala din localitate. Fiind 
juste, și cererile tinerilor din A- 
ninoaSa și Petrila de a se în
ființa cîte o secție serală pentru 
clasa VlII-a și în localitățile 
lor. Comitetul executiv, al Sfa
tului popular raional trebuie să 
studieze grabnic această proble
mă și să ia măsurile necesare.

Dar sarcinile comisiilor de se
lecționare nu se opresc aici. 
Ele vor trebui să participe șt 
la proba de verificare a cunoș
tințelor, iar după începerea a- 
nului școlar să vegheze în per
manență ca celor înscriși ,1a 
școala serală să li se creeze 
toate condițiile de muncă, acor- 
dîndu-li-se toate drepturile de 
studiu prevăzute. Ei trebuie să 
vegheze în același timp ca și 
tinerii cursanți să se achite cum 
se cuvine de sarcinile școlare șî 
de producție, fiind exemple de 
disciplină și conștiinciozitate.

Citiți în pag. IV-a
• N. S. HRUȘCIOV: Nu 

există o altă cale de preîn- 
timpinare a războiului de
cît coexistența pașnică

• Comunicatul oficial în 
tegătură cu întrevederea 
liii N, S. Hrușciov și lide
rii partidului laburist din 
Marea Britanie
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Zilele acestea, cu 
comitetului sindicat 
Lupeni, a luat ființă , _ 
clubtil-cinematograf din Bărbă
teni, un cerc pentru recrutarea 
$i îndrumarea oelor ce doresc 
șă învețe arta sculpturii. Acest 
cerc, primul de acest fel înfiin
țat fn Valea Jiului, este condus 
de tîriărul și talentatul sculptor 
llescu Gheorghe, absolvent al 
Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu“ din Bucu
rești.

sprijinul 
al minei 
pe lîngă

Pînă în prezent la "acest cerc 
cte arte plastice s-au înscris 16 
membri, 
lectuali. Intre primii înscriși la 
acest cerc se numără muncitori 
ca Loghin Vasile, Mica Avram, 
Bej an Mircea. Constantinescu 
Eugenia și alții.

Inițiativa înființării cercului 
de arte plastice de pe lîngă clu- 
bul-cinematograf din Bărbăteni 
este binevenită, meritînd 
sprijinul.

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

muncitori, elevi, inte-
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R. SELEJAN

O reprezentație 
reușită

Recent, colectivul teatrului „C. 
Notara“ din București a 
tat în sala Constructorul 
troșani spectacolul 
„Nora“ de H. Ibsen.

Spectacolul a fost 
taie excelentă. A 
mai ales jocul Corinei Constan
tinescu. Laureată a Premiului 
de Stat, care în rolul Norei a 
dovedit mijloace variate de in
terpretare, o trăire lăuntrică pu
ternică, creînd un personaj au
tentic. convingător. A excelat în 
scenele de mare intensitate dra
matică.

De asemenea 
Constantin Codrescu 
Helmer). Dominic 
tor Rank) și Jean 
stadt).

Spectacolul s-a 
mult succes.

cu

de 
impresionat

s-au remarcat 
(TerVald 

Stancu (Doc- 
Lovin (Krog-

Armare cu stíl pi de f ier în mină

Album de linogravuri ale amatorilor
Intre acțiunile mai importan

te ale clubului minier din Lu
peni, demne de relevat, se nu
mără și tipărirea albumului de 
linogravuri intitulat „Valea Jiu
lui în trecut și astăzi“. El este 
rodul muncii membrilor cercului 
de arte plastice din localitate, 
cuprinzînd un număr de lino-

— = ★ = — ----- —

După o nuvelă de Gorki

prezen- 
din Pe- 

piesa

o cali-

rulează 
munci-

gravuri inspirate din viata mi
nerilor, în trecut și prezent. In
tre cei care semnează aceste li- 
nogravuri se numără muncitori 
ca Viorel Vasile, Scheau Marcel, 
Racz Ioan, Halasz Tiberiu, Pe- 
trișor Valeria, fiii de muncitori 
Crișan Maria, Costea Simion și 
alții.

Dintre lucrările cuprinse în vo
lum se remarcă linogravurile 
intitulate „Tot mai mult căr
bune“, „Noul put „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Aninoasa“, „Ar
mare metalică“ de Viorel Va
sile, „Mine vechi s-au redeschis“ 
de Sculv Felicia. „Și azi vom da 
peste plan“, „Mineri citind zia
rul“ de Scheau Marcel. „Son
dori“ de Tîrcă Ioan etc.

Albumul este tipărit in bune 
conditiuni grafice, de către sec
ția poligrafică a întreprinderii 
„6 August“ din Petroșani.

I

Linogravură executată de muncit oral Viorel Vasile din Lupeni.

CORESPONDENȚA
Cele două poezii 
Ia ziua de ieri“ și 
de greva din 1929“ 

cu întîrziere. Felul 
construite, arată o 

mînuirea 
sînt și 

frumoase, emo-

bucurat de

Filmul „Celkaș 
la cîteva cinematografe 
torești din raion, este un succes 
al cinematografiei sovietice, fi
ind turnat după cunoscuta nu
velă cu același nume a lui Ma
xim Gorki.

DASCALU CONSTANTIN 
Petroșani. 
„Cu gindul 
„Amintește-ți 
ne-au sosit 
în care sînt
oarecare ușurință în 
versului. De asemenea 
unele imagini 
tionante. Mai reușită este poezia 
„Cu gîndul la ziua de ieri“ din 
care reținem.

Miner, amintește-ți
de ziua de ieri!

Scut 
Partidul ți-a fost

de la-nceput, 
Pentru tine, cu tine a luptat 

ca pîine să aii. 
IUGÂN VIOREL — Lupeni 

Poezia intitulată „Din beznă

99Flăcări nestins e“
un omagiu adus luptei minerilor din Lupeni

spre lumină“ esté bogată în 
idei. însă nerealizătă din punct 
de vedere artistic, nedepășind li
mitele prozei ritmate.

TOMA IOAN — Petroșani. 
Versurile din „O, vine iară pri
măvara“ și „Gilort“. sînt rupte 
de realitate, lipsite de fior poe
tic. Mai încercați. însă abordați 
teme legate de realitate.

AVRAMESCU VASILE — Pe
troșani. Jn poeziile „Cîntec ță
rii mele“, „Răsărit-a o steluță“, 
„Bătrîn capitalist“, „Un salut 
primește, Vale", „Siguranța“, 
„Mama“, „Scriu mereu“, se gă
sesc idei bune, de asemenea 
unele imagini frumoase și ver
suri — disparat — realizate. In 
multe locuri rimele sînt forțate 
și „găsite“ în dauna fondului 
poeziei. Mai încercați, dar scrieți 
mai limpede, exprimați mai clar 
ideea preconizată î

T, I. — Petroșani. „6 August1' 
nu a putut fi publicată deoare
ce suferă din punct de vedere

al construcției. Nu depășește li
mitele prozei ritmate,

MO1SE 
„Sînt omul 
Iui“ conțin 
care reușesc _  ___,__ ___
Mai ales prima, este bogată în 
idei și imagini. Păcătuiește prin 
aceea că include tendințe de 
„filozofare“, cu un. iz intimist. 
Cea de-a doua mi este realizată, 
e Prozaică.

BEJAT ILIE — Lupeni. Din 
poezia „Țării mele“ reținem mai 
multe versuri izbutite.

Poezia „Tara meai“, în schimb 
nu este realizată, nu 
cerințele versificației, 
imaginile și în 
țin și greșeli

PETRESCU 
Uricani. O fi 

magazinele O.C.L. din localitate, 
dar acelea lâ nici un caz nu pot 
fi generalizate. Cronica rimată 
„Ca la noi, la Urlcarni" pe care 
ne-ați trimis-o pe lîngă că este 
negativistă, nici cerințele genu
lui nu le îndeplinește

V. FULEȘI

IOAN - 
nou“ și 
versuri 

să

Vulcan. 
„Brațul 

frumoase 
emoționeze.

respectă 
lipsesc 

acel-ași timp con- 
de orientare.
GHEORGHE -r" 
unele lipsuri >

Volumul de povestiri și ver
suri, editat de Casa regionaJă a 
creației populare cu prilejul co
memorării a 30 de ani de la lup
tele minerilor din Lupeni, con
stituie un modest, dar bineme
ritat omagiu adus celor ce în 
1929 și-au jertfit viata în luptă 
aprigă pentru pîine și libertate.

De-a lungul celor aproape o 
sută de pagini, Irimie Străut și 
Ana Soit, 
toni ai 
noastră 
rrîmpeie 
închege 
portrete 
ieri și de azi. Avînd la bază o 
tematică bogată și originală, vo
lumul „Flăcări nestinse“ înmă
nunchează opt povestiri de Iri
mie Străut și 10 poezii de Ana 
Șoit. Coperta sobră și ilustrațiile 
pline de fantezie aparțin Iui I. 
Tellmann, talentat pictor 
grafician.

Povestirile lui 
grăvesc succint 
lupta comuniștilor 
negrei ilegalități 
memorabile figuri 
oameni fermi, luptători 
rați pentru cauza clasei 
toare.

Din povestirile lui 
S* avi răzbate puternic 
rii minerilor din Valea 
solidaritatea lor în luptă, calda 
lor omenie, dîrzenia și încrede
rea lor în zilele pe care le trăim. 
Cunoscător al vieții minerilor, 
în mijlocul cărora a crescut, el 
însuși fiind fiu de miner din 
Lupeni, Irimie Străut sc simte 
în elementul său atît în mină 
cît și în Colonia Ștefan și deci,

doi tineri mînui- 
condeiului din regiunea 
— reușesc să evoce 
din lupta minerilor, să 
situații și să creioneze 
veridice — minerul de

mînuiește, cu ușurință vorba, u- 
nepri aspră, alteori caldă a mi
nerului.

In povestirile lui Irimie Străuț, 
își găsesc loc fapte interesante 
cu ajutorul cărora evocă pe un 
plan larg, grandoarea luptelor 
din august 1929. In „Flutura- 
șii“, povestire cu care începe 
volumul, autorul dăltuiește fi
gura ’ nuia din sutele de tineri 
care bucurîndu-se de concursul 
ortacilor săi reușește să-și în
deplinească o grea misiune pen-

RECENZIE

si

I. Străut 
episoade 

mineri în 
și creionează 
de mineri — 

înflăcă- 
munci-

zu- 
din 
anii

Irimie 
izul fi-

Jiului,

tru acele vremuri — să salveze 
săculețul cu afișe aruncat în co
livie de un tovarăș mai vîrstnic, 
așteptat și arestat la gura pu
țului de doi vlăjgani de la si
guranță. Un gest fugar din par
tea celui arestat și tînărului i-a 
fost deajuns să înțeleagă despre 
ce e vorba. Cu riscul vieții, îna
intează pe o galerie părăsită, 
iar cînd e urmărit, nu pregetă 
să se arunce într-o corfă de fu- 
nicular și apoi să dispară. Un 
fir roșu străbate întreaga po
vestire — solidaritatea muta a 
tuturor muncitorilor care șezi- 
sează cu inteligentă nativă pe
ricolul și-l ajută 
nească sarcina. îl 
crotesc.

De o profundă 
este cea de-a doua povestire — 
„Tăcutul“, Flăcăul vesel și vîn- 
ios Ioachim Nicoară a rămas în 
urma unei explozii, ciung și 
mut. Casa dintre rîoe în care lo-

să-și îndepli- 
apără, îl o-

forță emotivă

«

cuia cu mama și surorile era 
una din casele conspirative, în 
care se adunau comuniștii să se 
sfătuiască. Ioachim „tăcutul“ 
făcea de pază, dar fiind luat 
prin surprindere de către jan
darmi n-a mai reușit să dea sem
nalul stabilit. Pentru a-j induce 
in eroare pe jandarmi întrebu
ințează un șiretlic prin care îi 
atrage într-o rîpă, creînd astfel 
posibilitatea celor din casă să-și 
facă urma pierdută. Ioachim 
„tăcutul“, omul ciung, cu obra
jii arși de explozia din mină, 
avea conștiința de clasă întrea
gă. Suferința fizică i-a înăsprit 
ura împotriva capitaliștilor și a 
slugoilor lor. In „Achim“ — o 
altă povestire din volum, este 
prezentat chipul și firea unui 
om rămas singur pe lume ca- 
re-și împărțea întregul lui necaz 
cu Berți, un cal tot atît de obi
dit ca și el, care „trăia pe mar
ginea unei rîpi roșcate, într-o 

închipuire de casă mai mult co
teț“. Autorul zugrăvește fidel 
mizeria în care se zbăteau mi
nerii în 1929. Achim. omul a- 
cesta simplu și blajin, nu 
ra neomenia. Riscîndu-și 
tatea se opune actului de 
nare a unuia dintre cei 
în timpul grevei. In „Frații“ ,și 
„Orfanii" alte d’ouă povestiri de 
o puternică construcție drama
tică, Irimie Străut aduce o ga
lerie vastă de portrete autentice 
și interesante, prin firea oame
nilor și prin tensiunea conflic
telor sufletești. Ilenei lui Istin. 
mina cea hulpavă i-a înghițit, 
doi bărbați. Al treilea era hăi
tuit prin pădurile din apropiere, 
fără pîine și fără „tăbac". Să-» 
facă deci pîine. Dar cînd aprin-

îndu- 
liber- 

profa 
căzuti

de cuptorul aude scîncete de co
pil. Scoate lemnele din cuptor 
și dă de copiii lui Gali Irimie, 
căzut în timpul grevei. Jandar
mii care au încercat să se ames
tece în această treabă, au fost 
bătuți. Singura dorință a Ile
nei era de acum să i se întoarcă 
bărbatul, să-l aiba alături de ea. 
să vadă si de cei doi copii ai 
lui Gali, rămași orfani.

„Mătușa Pușa“ 
tire 
grea 
liile 
prin 
ce-și 
neagră de pîine, acestea erau a- 
jutate. Enigmatica „mătușă“ 
era Ajutorul Roșu.

Povestirile lui Irimie Străut 
poartă încă pe alocuri pecetea 
luptei pentru desprinderea de 
debut, mai cu seamă în ce pri
vește construcția lor, dar în ge
neral, sînt pline de simtămîn- . 
tul dragostei fată de oamenii, pe 
care îi iubește și cărora le în 
chină sentimente de pioasă re
cunoștință.

In partea a doua a volumului 
sînt publicate poeziile Anei Șoit, 
poezii străbătute de patos, 
căldură. In versuri limpezi 
expresive poeta evocă luptele 
la Lupeni.

Partidului, făuritorul 
lăuzitorul vieții 
închină versuri 
losind metafore 
frumoase :

Tu visurilor mele ești zidarul, 
Neostenit, înălțător de schele; 
Eu am purtat pe umeri piatra, 

varul

ultima poves- 
din volum, evocă situația 
în care se zbateau farni 

celor ce erau arestați. Dar, 
eforturile comune ale celor 
rupeau în două bu'cata

de
Ș‘ 
de

că- 
îî

Și 
noastre noi, 
înflăcărate, fo- 

si comparații

Și de-am simțit vreodată 
că sínt grele, 

M-am întărit.
căci tu ai fost zidarul, 

Făcîndu-se ecoul amintirilor 
eroicelor zile din august 1929, 
poeta zugrăvește astfel tabloul 
grevei :

„O, ziua izbucnise
în

Clocotitoare, 
ca o

Mocnește amar .
și-n amintiri Lupenii, 

Căci ziua — aceea stă 
parcă-n noi a fost săpată“. 

Brodind în frumoase versuri 
firea ospitalieră a minerului, 
poeta împletește ideea de fond 
cu posibilitățile pe care le are 
minerul zilelor noastre:

„La loc de cinste 
scaun îți așează, 

Să-nchini cu el paharul
te îmbie. 

In cupă vinul roșu seînteiază 
Ca-n ochii gazdei —

calda omenie“.
..Balada minerească“, scrisă 

în stil folcloric. înmănunchează 
o gamă targa de idei, ne fun
dament”! dorințelor unui ciobănaș 
de a deveni mine'- Interesantă 
ca construcție .Balada mine
rească“ conține în chip fericit 
cele mai semnificative elemente 
din folclorul nostru.

Atît novestirile lui Irimie 
Străuț cît și poeziile Anei_ Șoit 
aduc prospețime si căldură.

Volumul în întregimea lui, 
constituie un cald si însuflețit 
omagiu adus minerilor din re
giunea ndastră.

PETRE TIRÂU

vuietul sirenii

mare agitată! 
pe buze
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Măsuri menite să ducă la înfăptuirea 
angajamentelor

Hărnicia colectivului minei Vul
can este materializată prin miile 
de tone de cărbune extrase peste 
sarcinile de plan în perioada 
scursă din acest an, prin cele 
826.000 lei economii realizate în 
primul semestru al anului. Drept 
răsplată a hărniciei, pe lîngă sa
lariile sporite obținute, colectivul 
are mîndria de a fi dobîndit dra
pelul de exploatare fruntașă în 
întrecerea desfășurată în cinstea 
zilei de ‘23 August pe întregul 
bazin.

Noile măsuri luate de oartid 
și guvern cu privire la creșterea 
bunăstării materiale a celor ce 
muncesc au constituit un nou 
imbold spre dezvoltarea succese
lor anterioare. In dorința iui de 
a contribui la realizarea 
30.000.000 iei economii cu 
unitățile industriale și de cons
trucții din Valea Jiului s-au an
gajat să contribuie în acest an 
la miliard, colectivul minei Vul
can și-a sporit Ia 2.500.000 lei 
angajamentul luat inițial. Aceas
ta înseamnă că prețul de cost pe 
tona de cărbune extras va trebui 
să fie redus cu 6,93 lei. E tără 
îndoială un lucru greu dar nu 
imposibil, mai ales că pentru în
făptuirea angajamentului au fost 
deja luate o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice concrete.

Una dm condițiile esențiale ce 
contribuie la reducerea prețului 
de cost al cărbunelui o constituie 
reducerea posturilor neproducti
ve. Extinzînd mica mecanizare, 
nrin o mai bună organizare a 
transnortului și a altor munci 
auxiliare, numărul posturilor .ne- 

.ductive a scăzut cu 
pe zi

In vederea introducerii 
gim sever de economii 
luate măsuri ca la fiecare briga
dă să se fixeze în mod precis

celor
care

cantitatea de materiale de care 
are nevoie începînd de la mate
ria] exploziv și lemnos pînă la 
ultimul cui și piuliță. Bineînțeles, 
că la fixarea cantității de lemn 
se tine seamă de presiunea clin 
abatajul respectiv, de faptul da
că se lucrează în plin sau se exe
cută operațiile de prăbușire sau 
atacare.

Demnă de relevat este inițiativa 
conducerii minei care s-a gîndit 
să țină un ciclu de lecții pe di
ferite teme minerești cu toți șefii 
<’e brigadă. Lectorii au fost aleși 
din rîndurile inginerilor și tehni
cienilor cu o înaltă calificare pro
fesională.

Prima lecție are drept temă 
„Sarcinile și îndatoririle respon
sabililor de brigadă“. Lecția va 
fi ținută de tovarășul Fodor Ar- 
cadie, inginerul șef al minei și 

’ cuprinde indicații asupra fe- 
hii în care responsabilii de bri

gadă trebuie să-și organizeze 
munca, cum trebuie să se ocupe 
de ridicarea calificării tinerilor si 
alte probleme.

O altă lecție va trata problema 
prețului de cost, elementele sale 
componente și căile care duc la 
reducerea lui. Lecția o va prezen- 

tovarișul inginer Stanciu Va- 
și va fi documentată cu exem- 
concrete de Ia diferite locuri 

muncă, arătîndu-se cum mer- 
în gol al utilajelor, suflările 

aer comprimat, risipa de ma-

ta 
Ier 
ple 
de 
sul 
de 
teriale, slaba calitate a cărbune
lui și alte neajunsuri încarcă pre
țul de cost al cărbunelui.

Acestea sînt doar cîteva din 
temele preconizate în ciclul^ 
lecții. Și nu încape îndoială că 
însușirea și aplicarea lor în pro
cesul de producție, cît 'și a ce
lorlalte măsuri luate vor duce la 
înfăptuirea . angajamentelor sdo- 
rite luate în întrecere de colec
tivul minei Vulcan.

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

In sorijinul constructorilor de pe șantiere

circa 60

unui re- 
au fost

( Urmare din pag. la)
lul e de multi ani în circulație, 
dar mereu e întreținut curat, în
grijit. La 36.000 km. parcurși de 
la ieșirea cin atelier, mașina lui 
trebuia să intre în reparație me
die, dar și acum ea transportă 
vîrtos materiale deși are parcurși 
în plus 9.000 km.

— Nici acum n-o bag în repa
rație — spunea șoferul Mărăscu. 
Eu i-am iăcut rodajul, eu merg 
i ea ¡a drum, și vreau să o mai 

. Ac încă 10.000 km. Prelungind

de

durata de funcționare a mașinilor 
între reparații, noi șoferii redu
cem prețul de cost al transportu-. 
rilor.

*

Cîțiva dintre oamenii întreprin
derii 711 Livezeni. Cîteva din 
realizările lor. Oameni și fapte 
care dovedesc că în această uni
tate există un colectiv harnic, 
mereu alături de constructorii de 
pe șantiere în lupta pentru cons
trucții mai multe și mai ieftine.

I. B.

i

I

La muia ininoasa a fost realizată in acest an o valoroasă 
inovație: s-a automatizai circuitul cupelor pline tn stația funicula- 
rului. Inovația, care elimină cîteva posturi neproductive și ușurează 
efortul fizic al muncitorilor, este rodul muncii 
gineri șl tehnicieni inovatori.

IN C.t.iȘEU: Maistrul principal Cristescu 
torli inovației, arată lăcătușului ,'onescu loan 
leanu loan, mersul automat al cupelor c'tiie.

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

unui colectiv de In-

Vasile, unul din au- 
și muncitorului Sűce-

Se pregătesc pentru deschiderea
noului an de

organizațiile de bază 
nostru se fac intense

In toate 
din raionul 
pregătiri pentru deschiderea nou
lui an de învățămînt de partid. 
Rezultatele ce se vor obține în 
anul de învățămînt de partid 
1959—1960 depind în mare mă
sură de felul cum se fac pregăti
rile pentru deschiderea și desfă
șurarea în bune condițiuni a nou
lui an de învățămînt.

La mina Uricani...
Birourile organizațiilor de 

ză au trecut deja la întocmirea 
tabelelor definitive, care cuprind 
cursanții cercurilor învățămîntu- 
lui de partid. Pentru o mai justă 
încadrare a cursanților în forme
le învățămîr.tului de partid s-a 
stat de vorbă cu fiecare în parte 
cerîndu-i-se să-și spună părerea 
în legătură cu forma pe care și-o 
alege. Membrii birourilor organi
zațiilor de bază înscriu acum în 
cercurile învățămîntului de partid 
pe acei membri și candidați de 
partid care se reîntorc din con
cediu. Trebuie remarcat că fieca
re organizație de bază din cadrul 
sectoarelor minei își are cercuri
le sale.

După stabilirea numărului de 
cercuri ș? a formelor de învăță- 
mînt s-a făcut și repartizarea oro-

învățămînt
pagandiștilor pentru fiecare cerc 
în parte. Fe lîngă propagandiștii 
Coconeț Vasile, Ilie Irina, Stana 
Mihai, Szuszer Alexandru care in 
anul trecut au obținut rezultate 
bune in cercurile pe care le-au 
condus, au mai fost recrutați și 
propagandiști cum ar fi tovarășii 
Matei Vasile, Popescu Dumitru, 
Savin Constantin, Guzuban Ghe- 
orghe, Timofte Spiridon, Rusu 
Dumitru și alții.

ba-

Ce spune agitația vizuală
și care sînt problemele șantierului

locuitori, fără copii 
Dar nu e departe tim- 
freamătul de șantier se 
lăsînd în urmă un mo

Un semt popas pe lunca Live- 
zenilor este îndeajuns pentru a-ți 
da seama că aici se ridică unul 
din cele mai frumoase cartiere 
ale Petroșaniului. Cîteva blocuri, 
cu zeci și zeci de apartamente 
sînt gata să-și primească locata
rii. Unele sînt încă în curs de 
finisare, iar altele sînt în plină 
construcție. Un șantier pe care 
clădirile cresc impetuos. Paralel 
cu primul rînd de blocuri. în par 
tea opusă șoselei, a apărut o 
nouă stradă, pe ale cărei mar
gini distingi alte fundații. Și mai 
în spate — o altă stradă prinde 
acum contur. Străzi încă fără nu
me. fără 
zburdînd.
pul cînd 
ve stinge,
dern cartier nou.

Se construiește din plin pentru 
a se crea condiții bune de locuit 
oamenilor muncii. Partidul a pus 
în fața constructorilor sarcina nu 
numai de a construi mai mult, 
ci și mai ieftin, la un preț de 
cost cît mai redus. Această pro
blemă este pe deplin actuală și pe 
șantierul de pe lunca Livezenilor. 
Plenara din noiembrie 1958 a 
C.C. al P.M.R. a stabilit ca sar
cină să se construiască aparta
mente cu două camere și depen
dințe sub 40.000 lei. E adevărat, 
aici s-au obținut realizări: la a- 
partamentele turnate din beton 
ușor monolit, prețul de cost me
diu este de 39.375 lei. Cu toate 
acestea realizările nu sînt la ni-

velul cerințelor și posibilităților, 
mai ales că o parte din aparta
mentele care costă 39.375 lei sînt 
cu o singură cameră, nu cu două.

Căile de realizare a unui volum 
sporit de locuințe la un preț de 
cost redus sînt bine 
creșterea continuă a 
tații muncii, folosirea 
lor ieftine din resurse 
lăturarea risipei, a 
introducerea unui regim sever de 
economii. Pentru aceste obiective 
trebuie s? militeze activ munca 
Dolitică de masă, în cadrul căreia 
agitația vizuală ocupă un 
important.

Vizitînd șantierul, ai impresia 
că agitația vizuală organizată 
aici e făcută de oameni care nu 
cunosc sarcinile și 
muncii Lo construcție, 
lozinci, sînt multe, dar 
racter general, putînd 
același coniinut la o 
la o altă întreprindere. Alte 
zinci, ca aceasta : „Dezvoltați 
trecerea socialistă la treapta 
perioară factor important în mă
rirea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost“ — nu 
au nici măcar o formulare cores
punzătoare. Lozincile de acest tel 
abundă, în schimb nu găsești ti
na care să vorbească despre sar
cini actuale, concrete. Iar dacă 
sînt cîteva cu un conținut mai 
concret, ele sînt învechite. Așa es
te una care popularizează succe
sele unei brigăzi obținute în cins
tea zilei de 23 August. La tim-

cunoscute : 
productivi- 
materiale- 
locale, în- 
pierderilor,

ioc

specificul 
Panouri, 

au un ca- 
fi puse cu 
mină sau

lo-
în- 
su-

pul ei, lozinca a fost bună, dar 
de atunci pe șantier nu 
întîmplat nimic ? Pe un 
nou de pe fațada unui 
scris : „Acest bloc se va 
30 iulie“. Data aceasta 
de mult, blocul a fost 
deci panoul mai poate avea vreun 
rost ? Pe un alt bloc sînt afi
șate nu rnai puțin de 6 panouri 
cu diferite lozinci. Toate însă cu 
caracter general. Cei care au al
cătuit agitația vizuală pe șantier 
n-au băgat de seamă că aici. în 
imediata apropiere a acestui bloc, 
se află un depozit de var, în bi
rul căruia e multă, foarte multa 
risipă. Mu se putea oare pune 
aici un panou, în care să se spu
nă : Tovarășe, un kilogram 
var costă atîta.
jurul multor blocuri se 
cărămizi sparte, tuburi 
seînduri pierdute printre 
zile de pâniînt si atîtea 
teriale pentru a căror procurare 
s-au cheltuit bani grei. De ce agi
tația vizuală nu arată cît costă 
o seîndură. un tub de canaliza
re, și sa l îndemne pe muncitor 
si nu ie lase în noroi, ci să le 
adune, să le folosească ? Știut 
este că una din condițiile princi
pale ale sporirii productivității 
muncii este folosirea din plin a 
timpului programului de 
Pe șantier mai poți totuși 
plimbăreți. Unii tineri în 
intervale de timp îi 
glumind,
fin panou nu ia atitudine

s-a mai 
alt pa- 

bloc stă 
preda la 
a trecut 

predat,

de
Nu-1 risipi ! In 

găsesc 
ciobite, 
grăme- 

alte ma-

vezi
pierzînd timpul.

lucru. 
vedea 
lungi 
stînd,

Nici 
împo-

Materiale sportive 
m valoare de 24.000 lei

Zilele trecute, magazia de ma
teriale și echipament a colectivu
lui sportiv „Minerul“ Vulcan a 
fost înzestrată cu însemnate can
tități de echipament sportiv. Pen
tru echipele de fotbal au fost 
cumpărate din fondurile comitetu
lui sindical al minei Vulcan 50 
de perechi bocanci de fotbal, 20 
de treninguri, 20 de mingi, glez- 
niere, tricouri ș.a.

Valoarea echipamentului și a 
materialului sportiv care a intrat 
de curînd în dotarea colectivului 
sportiv „Minerul“ Vulcan este de 
24.000 lei. Aceasta este o mărtu
rie a preocupării comitetului sin
dical de la mina Vulcan pentru 
crearea condițiilor optime desfă
șurării activității sportive.

Renovarea și îmbogățirea 
clubului minerilor

Renovarea clubului „I.C. Fri- 
mu“ din Vulcan — acțiune în 
curs de desfășurare — a fost fi
nanțată din bugetul comitetului 
sindical al minei cu 75.000 lei. 
Lucrările care se execută sînt de 
bună calitate. Echipele de munci
tori zugravi, dulgheri, zidari de 
la G.L. Vulcan conduse de tova
rășii Grădinare Francisc, Guțui 
Gheorghe și Oaida Simion se 
străduiesc să termine în timpul 
cel mai scurt lucrările ce le-au 
fost încredințate.

La club au sosit, și continuă 
să sosească o seamă de materiale 
noi. Pînă lă deschidere» lui var 

8 
de 
de

...și la Centrala 
termoelectrică Paroșeni

Tovarășul Tașnady Iosif, secre
tarul organizației de bază de la 
Centrala termoelectrică din 
roșeni a comunicat 
miletului orășenesc 
Vulcan că în uzină 
pregătirile-- pentru 
noului an de învățămînt de partid. 
După ce s-a stat de vorbă cu 
toți cursanții în parte și aceștia 
și-au exprimat dorința de a par
ticipa la o formă de învățămînt, 
au fost create două cercuri pen
tru studierea Statutului P.M.R., 
două cercuri pentru studierea Is
toriei P.M.R., un cerc de econo
mie concretă și un cerc de eco
nomie politică.

In cercurile de învățămînt 
partid au fost cuprinși 133 
membri și candidați c .

, precum și 27 de tovarăși din ac- 
' tivul fără de partid al organiza
ției de bază. Printre propagandiș
tii cercurilor sînt și tovarășii Mi- 
lițescu Ghecrghe, Munteanu Ro
mul, Hanea Constantin, Martirta 
Robert, care fiind propagandiști 
și în anul trecut au obținut re
zultate satisfăcătoare în cercuri
le pe care le-au condus

Pa- 
de curînd co
de partid din 
s-au terminat 

deschiderea

de 
de 

de partid

i

G. I.

triva unor asemenea apucături. 
Sînt pe șantier brigăzi fruntașe, 
ca acelea conduse de tovarășii 
Gavrilă N'colae, care în cîteva 
luni a construit peste 50 de apar
tamente, Andraș Ștefan și altele 
cu rezultate de seamă în produc
ție. Exomrlul lor ar trebui larg 
popularizat nrin agitația vizuală.

Organizațiilor de partid și ce
lor sindicale de pe șantierele de 
construcții li s-a indicat să lan
seze în cadrul întrecerii socialiste 
lozinci cu un asemenea conținut; 
.Fiecare muncitor constructor să 
realizeze cel ouțîn ‘ 500 
nomii pe lună“, sau 
muncitor, tehnician șl 
constructor — cel puțin 
propunere pentru descoperirea și 
folosirea rezervelor interne 1“ 
Dar pe șantier nu se vede nimic 
care să dovedească preocupare 
pentru asemenea inițiative din 
partea organizației de bază din 
cadrul grupului I de șantiere și 
a comitetului sindical.

Pe șantier, după cum se poate 
vedea, sînt probleme concrete, pe 
care agitația vizuală trebuie să 
le reflecte, mobilizînd pentru rea
lizarea lor. Dar, organizația de 
bază și comitetul sindical au ne
glijat sarcina de a imprima a- 
gitației vizuale un caracter con-

lei eco- 
Fiecare 
inginer 

cîte o

fi aduse pentru sala de șah 
mese, 100 scaune pentru sala 
ședințe, 8 mese pentru sala 
lectură, 5 covoare ș.a.

Biblioteca a fost dotată și 
de la 1 Mai și pînă în prezent 
cărți noi în valoare de 5.800 I 
Valoarea totală a materialelor i 
cu 
te

care va fi înzestrat clubul 
de 35.000 lei.

ea 
: cu 
lei. 
noi 
es-

in munca
Lenea există un cinemato- 
Sum oamenilor muncii le 
să se culturalizeze și prin

La 
graf, 
place 
vizionarea de filme, în majorita
tea cazurilor sala este arhiplină. 
Uneori însă, cum s-a întîmplat 
mai zilele trecute prin „bunăvoin
ța“ tovarășei Szalo Iuliana au 
revenit cam 2 —3 spectatori • de 
fiecare1 scaun la o singură re
prezentație. In asemenea condiții 
numai bine nu s-a putut viziona 
filmul, ba unii mai inventivi au 
rezolvat problema locurilor ur- 
cîndu-se pe sobă și dărîmînd-o. 
Pentru a nu se mai aduce și alte 
pagube cinematografului din Lo- 
nea tovarășa Szalo ar trebui să 
dovedească mai mult simț de 
răspundere în muncă.

creț, mobilizator, strîns legat de 
oameni. Vinovat pentru această 
stare de lucruri se face în primul 
rînd biroul organizației de bază, 
precum si comitetul sindical. Fap
tul că tovarășul Țabrea Nicolae, 
secretarul organizației de bază, 
este în concediu, nu poate li o 
scuză pentru neglijarea agitației 
vizuale. Chiar pe șantierul de la 
Livezeni lucrează tovarășul Gă
van Petru, responsabil cu propa
ganda -și 
ganizațieî de 
trebuie 
rea unei agitații vizuale 
nunzătoare. De asemenea pe șan
tier trece des tovarășul Dobrică 
Marin, președintele comitetului 
sindical, sau tovarășul Peștenaru 
Dumitre, responsabil cu munca 
culturală. Este neapărat necesar 
ca membrii biroului organizației 
de bază și comitetul sindical 
revizuiască agitația vizuală 
șantier și să ia măsuri ca ea 
fie organizată nu de formă, 
pentru a mobiliza muncitorii 
tehnicienii constructori la obiecti
ve concrete, la muncă rodnică 
pentru un volum sporit de cons
trucții, realizat la timp, de bună 
calitate și la un preț de cost re
dus.

gitafia în biroul or- 
baza care poat» și 

ă contribuie la realiza- 
cores-

să 
pe 
să 
Ci 
Și

I. BRAN EA
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N. S. HWȘCIOV: Nu există o altă cale de preintimpinare
a războiului decit coexistența pașnică
(Agerpres)

la recepția ofe- 
R.P. Polone cu

MOSCOVA 5 
TASS anunță :

Luînd ' cuvîntul 
rită la ambasada 
prilejul deschiderii la Moscova a
Expoziției industriale poloneze, 
N.S. Hrușciov a declarat: Uniu
nea Sovietică nu va folosi nici
odată împotriva altor state nici 
un fel' de arme dacă împotriva 
noastră sau a prietenilor noștri 
nu se va întreprinde o agresiu
ne armată.

Chemăm țările capitaliste la 
întrecere pașnică, a spus N. S. 
Hrușciov. In această întrecere a 
celor două sisteme 
time omenești, nu 
sînge în războaie 
Dimpotrivă, de pe 
întreceri oamenii 
avea decit de cîștigat, deoarece 
pentru cursa înarmărilor vor fi

fi vic- 
i vărsa 

state, 
acestei 

nu vor

folosite mai puține fonduri și 
producția va lucra în întregime 
pentru scopuri pașnice.

Popoarele, a spus N.S. Hruș- 
ciov, vor alege sistemul social 
care va crea cele 
diții pentru viata 
oamenilor.

Tot mai mulți 
pămînt,

social
mai bune con- 
și dezvoltarea

oameni de pe 
a subliniat în continuare 

vorbitorul, se conving de superio
ritatea sistemului socialist. Dar 
noi nu vrem să impunem cu for
ța celorlalte țări orînduirea noas
tră socială.

Relevînd că în Occident prin
cipiile coexistentei pașnice sînt 
înțelese intr-o "măsură tot mai 
mare, N. S. Hrușciov a subli
niat totodată că va trebui să se 
depună mari eforturi, să se ma
nifeste o mare răbdare, să se ex
plice în mod consecvent că nu

N. S. Hrușciov l-a primit 
pe J. Cyrankiewicz

MOSCOVA’ (A.gerpres). TASS
La 4 septembrie, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, l-a 
primit pe J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, care a sosit

- .---------- O-----------------

Comunicatul oficial în legătură cu întrevederea 
iui N. S. Hrușciov și liderii partidului 'aburisf 

din Marea Britanie

în U.R.S.S. pentru a participa 
la inaugurarea Expoziției in
dustriale poloneze de la Mos
cova.

N. S. Hrușciov și J. Cyran- 
kiewicz au avut o convorbire 
caldă, prietenească.

MOSCOVA 4' (Agerpres) — 
In comunicatul oficial dat pu

blicității la Moscova în legătură 
cu întrevederea de la Kremlin a 
lui Nikita Hrușciov și Mihail 
Suslov cu liderii partidului ia- 
hurist din Marea Britanic, Hugh 
Gaitskeil și Aneurin Bevan, se 
arată că participantii la convor
birea care a avut loc și-au ex
primat părerea unanimă că îm
bunătățirea și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor anglo-sovietice co
respund intereselor celor două țări 
și vor contribui la întărirea păcii 
generale și a securității interna
ționale. In realizarea acestui scop 
un rol important îl joacă dezvol
tarea comerțului anglo-sovietic. a 
schimburilor culturale și vizitele 
unor reprezentanți ai organiza
țiilor obștești și ale turiștilor.

In cursul convorbirii, se arată 
în comunicat, a avut ioc un 
schimb de păreri sincer și prie
tenesc asupra unui larg cerc de 
probleme internaționale inclusiv 
dezarmarea, necesitatea de a se 
ajunge Ia o înțelegere între cele 
trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară, 
recunoașterea pericolului pe care 
îl reprezintă faptul că arma nu
cleară ar ajunge în posesia altor 
țări, necesitatea creării unei zo
ne de dezarmare controlată în 
Europa.

S-au discutat de asemenea pro-

blema Berlinului, problema în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania și probleme referitoare 
la unificarea Germaniei.

In comunicat s-a subliniat că 
asupra unor importante probleme 
internaționale cum sînt necesita
tea imperioasă a încetării grab
nice și definitive a experiențelor 
cu arma nucleară, necesitatea de 
a se întreprinde acțiuni continue 
avînd drept scop slăbirea încor
dării internaționale, precum și 
asupra altor probleme, partici
pantii la convorbire au aiuns în 
mare măsură la un acord.

Hugh Gaitskeil a declarat lui 
N. S. Hrușciov că salută cu căl
dură apropiata vizită a acestuia 
în Statele Unite și și-a exprimat 
speranța că întîlnirea cu . preșe
dintele Eisenhower va fi o pregă
tire prețioasă în vederea tratati
velor ulterioare și în special în 
vederea convocării conferinței șe
filor de guverne.

S-a exprimat părerea unanimă 
că ar avea o uriașă importanță 
convocarea cît mai 
conferinței șefilor de guverne și 
obținerea la această 
unor hotărîri pozitive 
scop realizarea unei păci trainice 
pentru toate popoarele.

Convorbirea care a durat trei 
ore șî jumătate s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească și de
gajată.

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

Sepîoase tulbupâpi în India
DELHI (Agerpres). TASS a- 

nunță :
La Calcutta și în alte orașe 

din Bengalul de vest a avut loc 
la 3 septembrie o grevă gene
rală die protest împotriva politi
cii în 
să de 
care a 
nizată. 
lui de 
preturilor și pericolului înfome
tării. După cum relatează pre
sa. la Calcutta circulația auto
buselor si tramvaielor a fost în
treruptă, și-au întrerupt activi
tatea instituțiile și magazinele, 
nu a funcționat aerodromul cen
tral „Dum Dum", iar timp de 
cîteva ore importantul nod de 
cale ferată Houra și-a întrerupt 
activitatea.

In diferite cartiere ale orașu
lui, politia a deschis în cîteva 
rînduri focul asupra participan- 
tilor la demonstrație și a gre
viștilor. După cum relatează 
ziarul „Ștatesman“, în cursul

există o altă cale de jjreîntîmpi- 
nare a unui nou război decit 
coexistența pașnică.

Vrem să făurim prietenie între 
toate popoarele pentru a asigura 
o pace trainică în întreaga lu
me, a declarat N. S. Hrușciov, 
El a subliniat că în prezent rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și 
Polonia sînt mai bune ca oricînd. 
Aceste relații, a spus N. S. 
Hrușciov, sînt acum mai largi, 
mai adinei și mai puternice de- 
cît oricînd în trecut. Sîntem mîn- 
dri de succesele socialismului, 
sîntem mîndri de prietenii noștri,, 
de vecinii noștri buni, pentru că 
această expoziție pe care au desj 
chis-o la Moscova demonstrează 
nu numai realizările poporului 
polonez, ci și prietenia popoare
lor, fo"ța puternicului lagăr so
cialist, ’? spus N. S. Hrușciov.

In cuvîntul său de răspuns 
Iozef Cyrankiewicz a spus prin
tre altele că relațiile dintre U- 
niunea Sovietică și Polonia sînt 
cum nu se poate mai bune și mai 
cordiale.

Prietenia dintre .popoarele polo
nez și sovietic, a spus J. Cyran- 
kîewicz. a luat naștere în anii 
războiului trecut. Ea a fost ci
mentată prin lupta comună a ar
matelor sovietică și poloneză, 
precum și prin ajutorul Uniunii 
Sovietice și orin colaborarea cu 
ea în anii refacerii Poloniei.

Am construit o Polonie nouă, 
a declarat J. Cyrankiewicz, și a- 
ceastă Polonie este puternică nu 
numai prin forța sa, ci și datorită 
orietenîei cu Uniunea Sovietică. 
Polonezii pot fi liniștiți pentru 
soarta copiilor lor, pot urmări 
fără teamă manevrele militariș- 
tilor vest-germani numai pentru 
că ne aflăm acum în rîndurile 

' lagărului socialist și pentru că 
Uniunea Sovietică este alături de 
noi.

i
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Declarația 
Secretariatului 

Consiliului Mondial 
al Păcii în legătură 
cu situația din Laos
PRAGA 5 (Agerpres).
In legătură cu situația seri

oasă din 
Consiliului 
publicat o 
subliniază 
s-a 
grosolane 
Geneva și Vientiane 
guvernele Laosului și 
Unite ale Americii.

Guvernul american, 
în declarație, trimite 
armament, materiale de război 
și personal militar, intentionînd 
să transforme Laosul într-o ba
ză militară și să-l atragă în blo
cul militar al S.E.A.T.O. La in
dicațiile S.U.A., guvernul Sană- 
nikone a intensificat persecuțiile 
împotriva patriotilor și persoa
nelor devotate cauzei păcii și a 
dezlănțuit războiul civil.

Guvernul Sarianikone, se a- 
rată în continuarea declarației, 
respinge continuarea activității 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control din Laos. 
Consiliul Mondial' al Păcii cere 
să-și reia activitatea comisia in
ternațională de supraveghere șl 
control și subliniază că încer
cările de a se întreprinde, la a- 
dăpostirea O.N.U.. o intervenție 
în Laos nu pot decît să înrău
tățească situația creată.^ Unica 
rezolvare justă, se arată în de
clarație, este respectarea acor
durilor de la Geneva și de la 
Vientiane. încordarea din Laos 
și din regiunea Asiei de sud esf 
nu va fi slăbită pînă ce S.U.A. 
nu-și va 
nu-și va retrage armata și ma
terialele de război din Laos șî 
pînă ce nu vor înceta toate ac
țiunile care încalcă acordurile 
de la Geneva.

Laos. Secretariatul 
Mondial al Păcii a 
declarație în care 

că situația din Laos 
agravat în urma încălcării 

a acordurilor de la 
de către 

Statelor

1.1. P. L Peliosani 
anunță publicul consuma
tor că începînd de la 3 

septembrie 1959, la 
restaurantul Minerul din 
Petroșani, s-a redus pre
țul la mîncăruri și băuturi 
fiind trecut 
l-a la clasa

Consumați 
preparatele

la acest

de la clasa 
ll-a.
cu încredere 

< e bucătărie 
restaurant.

♦ » ■

U.R.S.S.

grabnică a

conferință a 
avînd drept

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS anunță ;

Membrii conducerii Asociației 
sovietice de prietenie cu popoa
rele Africii și ai Asociației de 
prietenie și legături culturale cu 
țările Orientului arab au adop
tat la 4 septembrie o declarație 
comună în care protestează îm
potriva planurilor guvernului 
francez de a efectua experiențe 
cu arma nucleară în Sahara.

In declarație se spune printre 
altele că pregătirea experiențelor 
nucleare în Sahara încordează 
atmosfera „războiului rece“ și 
constituie o provocare directă la 
adresa năzuințelor pașnice ale 
popoarelor.

Salutăm hotărîrea Secretaria
tului permanent al^ Consiliului 
de solidaritate a țărilor Asiei 
și Africii, se spune în 
re în declarație, de a 
la 7 septembrie ziua 
împotriva 
în pustiul

se spune
în Laos

lichida bazele sale,

I în Sahara
claratie, constituie un atentat la 
securitatea vieții milioanelor de 
oameni de pe continentul afri
can.

Oamenii de știință din R.A.U. 
cheamă pe toti oamenii de ști
ință din 
hotărîre

lume să condamne cu 
experiențele nucleare.

SUDAN
5 (Agerpres).

!
5

Muz.că și dans 
în fiecare seară.

PUTtTl

(UMPiP/ND
C/STfăA

ANUNȚ
O. C. L. Produse

Industriale Petroșani
anunță instituțiile și 

întreprinderile că s-âu 
pus în vînzare prin 

magazinele de mobilă 
din Petroșani și Lupeni( 

dulapuri din stejar 
cu trei uși pentru birouri 
Plata se face prin 

virament.

domeniul alimentării du- 
guvernul statului. Greva, 
durat o zi, a fost orga- 
din inițiativa comitetu- 
luptă împotriva creșterii

zilei de 3 septembrie la Houra 
au fost uciși 11 oameni și au 
fost răniți 120. Potrivit datelor 
publicate de presă, ca urmare 
a ciocnirilor dintre politie și de
monstranți, în ultimele zile în 
Bengalul de vest au fost uciși 
21 de oameni.

B. Rov, ministru principal at 
statului Bengalul de vest, a de
clarat că acțiunile guvernului 
statului au fost aprobate de gu
vernul centrăl din Delhi.

experiențelor 
Sahara.

continua- 
organiza 
de luptă 
nucleare

I

R.A.U.
5 (Agerpres). TASSCAIRO 

anunță :
Intr-o declarație a Uniunii 

oamenilor de știință din Repu
blica Arabă Unită, dată publi
cității la Cairo sînt condamnate 
experiențele cu arma 
proiectate de _guvernul 
în Sahara.

atomică 
francez 

... ______ Efectuarea acestor
experiențe, se subliniază în de-

lnchiderea Expoziției naționale americane 
de la Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 4 septembrie s-a închis Ex
poziția națională americană din 
parcul Sokolniki din Moscova.

Expoziția s-a bucurat de suc
ces în rîndurile locuitorilor ca
pitalei sovietice. Ea a fost vizi-

tată de asemenea de multe per
soane sosite din alte orașe ale 
Uniunii Sovietice..

După închiderea expoziției, a- 
ceasta a fost vizitată de un 
grup de membri ai Congresului 
american care a sosit la 4 sep
tembrie la Moscova.
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Corespondentul agenției France 

Presse din Republica Sudan in
formează despre o ședință a Co
mitetului sudanez pentru apăra
rea păcii la care a fost criticată 
vehement intenția Franței de a 
efectua experiențe cu arma nu
cleară în Sahara și s-a luat ho
tărîrea de a se organiza la 6 
septembrie un mare miting de 
protest. Participantii la ședința 
au condamnat de asemenea cu 
hotărîre războiul din Algeria.

absolvenți ai 
pentru specia-.

pentru co-

Recrutează 
școlilor medii

■ litățile :
1 — contabili
i mert
| — merceologi pentru pro-
' duse alimentare
' — mecanici de frigorifere
! încheind • angajamente pen

tru trimiterea Ia scoli de 
' specialitate cu durata de 2 

ani. înscrierile se fac pînă
1 în ziua de 12 septembrie
, 1959 la sediul. filialei ICRA 

Petroșani str. Gheorghe
Gheorghiu-Dej nr. 102.

PROGRAM DE RADIO
7 septembrie

PROGRAMUL I. 8.00 Muzică 
ușoară, 9,02 Cîntece 
9.30 Muzică populară 
că, 10,00 Fragmente 
„Pantofiorii țarinei“ 
kovski, 11,03 Muzică 
dă. 11,30 Vorbește

patriotice, 
romîneas- 

din opera 
de Ceai- 
de estra- 
Moscova I 

13,05 Muzică corală romînească,
13.20 Muzică ușoară sovietică, 
14,00 Muzică populară 
nească. 15,10 Program de 
turi din operete, 16,00 Din 
tiile compozitorilor noștri 
diferite regiuni ale tării, 
Din muzica popoarelor, 
„Săptămîna muzicii bulgare“,
19.20 Concert de muzică popu
lară romînească, 20,00 Teatru la 
microfon: „Ultimul mesaj“. 
Scenariu radiofonic de Lauren- 
tiu Fulga, 22,00 Radiojurnal, 
buletim meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Cîntece 
și marșuri patriotice, 14.30 Mu
zică distractivă, 15,00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în

romî- 
uver- 
crea- 

din
16,30
18,10

producție din industrie și agri
cultură, 16,15 Concert de estra
dă, 18,20 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 19,00 Muzică u- 
șoară, 20,00 Tineri interpreti de 
operă, 20,28 Muzică ușoară ro
mînească, 21,15 Formații de 
muzică populară care au luat fi
ință în anii regimului democrat- 

. popular, 22,00 Pentru iubitorii 
muzicii de cameră.

O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMI- 

BRIE: O slujbă importantă;
AL. SAHIA : Un cîntec din ca
val ; LONEA: Romanța perife
riei: PETRILA : Comicos; ANI- 
NOASA: Umbrela Sf. Petru; 
VULCAN : Ei s-au jertfit pentru 
patrie; LUPENI : Alarmă la 
graniță; URICANI : Taina lui 
Zemskov.
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