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Pentru îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan, 

pentru cît mai mari economii la prețul de cost
— Răspunsul colectivului minei Uricani —

Chemarea lansată de colectivul minei Lonea a 
determinat un nou avînt al întrecerii socialiste în 
bazinul carbonifer al Văii JÎUlhț datorită căruia 
colectivul nostru de muncitori, tehnicieni, ingineri 
șl funcționari, analizînd posibilitățile de produc
ție pină la sfirșitul acestui an, hotărît fiind să răs
pundă cu noi și importante realizări grijii ce ne-o 
poartă partidul, ne alăturăm chemării Iuîndu-ne 
următoarele angajamente în cinstea zilelor de 7 
Noiembrie și 30 Decembrie.

1. Depășirea planului anual de producție cu 
24.000 tone cărbune cocsificabil, avind de realizat 
încă pină la sfirșitul anului 10.000 tone.

2. Depășirea productivității muncii planificate 
pe amil 1059 cu 5 Ia sută iar in ultimele 4 luni ale

Șeful exploatării 
Ing. PEȘITZ IOSIF

Președintele comitetului sindical 
MOGOȘ IOAN

anului să realizăm un randament mediu pe ex- 
ploatare de 1,070 tone pe post.

3. Se vor realiza economii de 1.155 lei pe fie
care muncitor in medie pină la sfirșitul anului.

4. In vederea îmbunătățirii calității cărbunelui 
vom lua măsuri ca procentul de cenușă admis să 
fie redus cu 0,2 la sută.

5. Ne vom organiza munca in așa fel incit pină 
Ia sfirșitul anului să nu avem brigăzi sub plan.

Colectivul exploatării miniere Uricani, sub con
ducerea permanentă a comitetului de partid și spri
jinit îndeaproape de către comitetul de întreprin
dere și organizația U.T.M. este hotărît să mun
cească 
cestor

neobosit pentru realizarea și depășirea a- 
angajamente.

Secretarul comitetului de partid 
GOADA ALEXANDRU

Secretarul comitetului U.T.M. 
SCORPIE N1COLAE

Răspunsul metalurgiștilor de
vom reduce prețul de cost planificat pe întregul 
an cu 2.700.000 lei.

Vom lupta pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității producției livraite exploatărilor miniere, re- 
ducînd rebuturile cu 0,7 la sută sub media admisă.

In scopul realizării obiectivelor de mai sus, co
lectivul uzinei noastre va intensifica întrecerea 
socialistă și aplica metodele avansate de lucru, 
pentru a realiza o productivitate pe muncitor cu 
6,7 la sută mai mare decît cea planificată.

Colectivul Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani, conștient de importanța sarcinilor ce-i 
stau în față, sub permanenta îndrumare a comi
tetului de partid și cu sprijinul organizațiilor sin
dicale și de tineret, va munci cu perseverență pen
tru traducerea în fapt a. angajamentelor luate.

Secretarul comKătuim de partid 
GĂGEAN DUMITRU

Secretarul comitetului U/T.M.
GHfNEA IOAN

Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri șl 
funcționari al Uzinei de reparat utilaj minier Pe
troșani, analizînd rezultatele obținute pină acum 
* ca răspuns față de grija ce le-o poartă partidul 
ft guvernul, răspund chemării lansate de către co
lectivul minei Lonea în cinstea zilelor de 7 No
iembrie și 30 Decembrie, cu următoarele angaja
mente :

1. îndeplinirea planului de producție globală pină 
la data de 20 decembrie 1959.

2. Realizarea planului fizic la sortimentele prin
cipale« piese de schimb și vagonete în proporție 
de strfă la sută.

3. Printr-o mai Inmă organizare a procesului de 
producție șl printr-un regim sever de economii,

Șeful uzinei 
FARKAS EMERIK

MMședirttele comitetuliui sindical 
HEBEDEANU IOSIF

la U. R. U. M. P
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DOUA ABATAJE,UN SINGUR BRIGADIER
i‘ Problema pregătirii și deschi
derii abatajelor nr. 3, 4 și 5 de 
pe stratul 15 la mina Vulcan H 
frâmlnta de mult timp pe șeful 
sectorului î, Gu-i să încredințeze 
această treabă ? In gînd a cîntă- 
rit fiecare brigadă de mineri din 
sector. Nu se opri asupra nici »- 
neta. tn afutor însă i-a venit con
ducerea minei.

— Să punem pe 
Csiki la tren-
ba asta —_ îi r ,
spuse tov. Cotoț 
Iosif, șeful exploa-
tarii, inginerului
Kovacs.

împreună cu brigada Csiki E- 
merics-a apucat de muncă. Zilnic 
șeful sectorului controla și urmă
rea felul cum decurg lucrările di 
pregătiri. Nu după mult timp 
șt-a dat seama că alegerea fă
cută a ¡ost bună. Minerii din 
brigada lui Csiki s-au dovedit 
fi oameni harnici. După ce au fost 
terminate pregătirile abatajelor, 
Csiki și brigada sa au rămas mai 
departe la abatajul 4. La nr. 3 
a intrat brigada condusă de Ni- 
celski Iosif, iar la nr. 5 a fost 
repartizată să lucreze brigada 
condusă de David Vasile. In toa-

te cele t.e!. abataje, la început 
treaba a mers bine.
.. Spre dezamăgirea conducerii 
sectorului ia unul din abataje lu
crările tiu început să șchiopăteze. 
Cind șeful brigăzii din acest 
abataj iov. David Vasile era tras 
la răspundere, pentru situația ne
satisfăcătoare din abataj răspun
dea cu hicăpățînare.

— Ce vă tot 
legați de mine 
atîta ? Vreți să 
fac minuni ?

— Nu minuni, 
dar planul de 
să-l faci, și arma
și întreținerea lui

răspundere pentru educarea 
candidațHor da partid

INFORMAȚIE
Secția de învățămînt și cul

tură a Sfatului popular raio
nal anunță că probele de ve
rificare a cunoștințelor pentru 
admiterea în învățămîntul se
ral și fără frecvență se yor des
fășura în zilele de 12, 13 
și 14 septembrie în centrele: 
Petroșani, Vulcan, tupehl, A- 
ninoasa și Lonea. <

producție pop. 
rea abatajului 
poți și trebuie'să le faci — ii 
spunea mereu inginerul șef de 
sector.

in repeiate rlnduri David Va- 
siie a fast chemat la conducerea 
sectorului, a fost avertizat șl sanc
ționat. Degeaba. Pe zi ce trecea 
situația abatajului devenea iot 
mai rea. Armarea nu se făcea 
conform cu monografia, in loc 
ca intr-un schimb să se dea 17 - 
20 tone ții cărbune, abia se reu
șea să se dea 10 tone. Șeful de 
brigadă a început să facă nemo
tivate, sa facă pe bolnavul. In 
luna august, de exemplu, a fă
cut doar 8 șuturi. Pe la sector 
nu mergea de cît numai la sfîr.și- 
tul lunii după salariu.

tntr-unâ din zile minerul Luca 
Vasile s a dus la conducerea 
torului ș> 5 spus:

— David al nostru parcă 
un „flotant". Vine în șut la 8 și 
la 12 pleacă. Așa nu mai merge. 
Vă rugăm să faceți ceva.

Csiki Erneric, s-a tot gîndit ce

Filarmonica 
„George Enescu’ 

la Petroșani
In aceste zile Filarmonica 

stat „George Enescu“ din Bu
curești întreprinde un turneu în 
regiunea Hunedoara. Primul con
cert simfonic a avut loc ieri 
seara în sala Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani. 
Orchestra a fost dirijată de Mir- 
cea Basarab. In prima parte a 
concertului au figurat bucăți ca 
Trei dansuri romînești de T. 
Rogalschî, Concert pentru vioa
ră și orchestră de Ceaikovski și 
Simfonia a Il-a de Brahms. Con
certul * ș-a bucurat de un deo
sebit succes. •

de

In, fiecare lună an^ațjjje de 
partid díiriraiónúl ¡nostru îs» lăr
gesc neîncetat 7rîn irile și ise _în- 
tăreșc prin primirea unui număr 
mare de candidați și noi membri 
de partid din rîndurile celor mai 
harnici și cinstiți’ muncitori, a in
ginerilor, tehnicienilor, învățăto
rilor, profesorilor și medicilor pro
fund devotați cauzei construirii 
socialismului. întrebați :de ce își 
manifestă dorința de a intra în 

? rîndurile candidaților sau mem
brilor de partid, viitorii candidați 

; sau membri răspund :
— Văzînd marile realizări în

făptuite în țara noastră sub con
ducerea partidului, m-am hotărît 
și eu să. cer ca să fac parte din 
rîndul oamenilor înaintați, a a- 
vangardei clasei noastre munci
toare. Sînt convins că în acest 
fel voi putea să muncesc mai 
bine pentru că îmi voi ridica ni
velul politic șl ideologic.

Asemenea răspunsuri au dat 
zeci și zeci de candidați și noi 
membri de partid în adunările 
generale în care s-au discutat 
cererile lor sau cu prilejul con
firmării lor. Da, oamenii muncii 
solicită 
credința 
atoțbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă, îndrumați de comuniști, 
vor putea să muncească și mai 
bine, să contribuie și mai mult la 
construirea socialismului.

Marea majoritate a organiza
țiilor noastre de partid au dove
dit și dovedesc o deosebită grijă 
pentru educarea și creșterea vii
torilor membri dte partid.
Multe organizații de bază s-au 

îngrijit ca perioada de candida
tură să constituie într-adevăr o 
școală multilaterală, o perioadă 
în care candidații să crească și 
din punct de vedere politic și 
ideologic, și din punct de vedere 
profesional și cultural. O astfel 
de preocupare au organizațiile de 
bază nr. J. 3 și 4 de la mina A- 
ninoasa, iir.‘2, 1F și altele de la 
mina Ratiha, Hr. 1, 3 și 4 de la 
mină Vulcan, organizația -de ba 
ză de la termocentrala Raroșeni, 
nr. 1 A, 4 A și altele de la mina 
Lupeni și multe alte organizații 
de bază. Trebuie subliniat că a- 
ceste organizații de bază au pri
mit un număr mare de candidați 
datorită faptului că s-au ocupat 
de lărgirea și educarea activului 
fără de partid.

Organizațiile de bază de Ir» 
mina Ăntnoasa s-au 
încadrarea operativă 
candidaților de partid în învăță
mîntul de partid și îndeosebi în 
cercurile de studiere a Statutului 
P.M.R. Cpniitetul de partid a luat 
măsuri, ca toți ctirsanții de la Sta
tut să-și procure broșura „In a- 
jutorul celor care studiază Sta
tutul P.M.R.“. De asemenea, or
ganizațiile de bâză a« ....—. 
candidătilor de partid ce să ci- »< 
tească, i-au abonat la ziare, 
care 
dați

primirea în partid cu 
fermă că înaușindu-și
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? 
Í 

s 
s I
)

........_, „ ?
au indicat C

îngrijit de 
a tuturor

Cei \ 
fost S

- ................. ...... )
nerii fruntași și au fast îndru- )

> 
_______ -________r____ r__________ \ 

nivelului de calificare profesională J 
a candidaților și noilor membri 
de partid manifestă; și organiza- î

nu erau calificați au fost 
să muncească pe, lingă ini-

mâți 
care.

să urmeze școala de califi- 
Preocupare pentru ridicarea

HUNEDOARA ASTĂZI

IN CLIȘEU: Aspect exterior al uneia dintre secții!» chimice l 

din cadrul Uzinei cocs o-chimice de la Combinatul Siderurgic Hu- J 
nedoara.

F. N1CU

(Continuare in pag. 3-a)

țiile de bază șt comitetul de par
tid al minei Uricani.

Munca de educare a candida
ți lor și noilor membri de partid 
nu se desfășoară totuși — așa 
după cum a apreciat Homitetui 
raional de partid într-o recentă 
plenară a sa — la nivelul cerin
țelor. Candidații de partid de Ia 
mina Lonea au fost încadrați în 
învățămîntul de partid și li s-au 
trasat sarcini concrete în adună
rile generale însă unele organiza
ții de bază nu au controlat înde
plinirea acestor sarcini și frecven
ța la învățămînt. Slab s-au pre
ocupat de educarea candidaților 
și unele organizații de bază din 
orașul Petroșani cum sînt ce'.e 
de la Depoul C.F.R., Întreprinde
rea de industrie locală „6 Au
gust", U.P.D. și altele.

Insuficienta preocupare pentru 
creșterea și educarea candidați
lor este oglindită pe de o parte 
de numărul restrîns de candidați 
de categoria I-a cărora li s-a 
redus stagiul, iar pe de altă parte 
de existența unui număr încă ri
dicat dfe candidați cărora le-a 
expirat stagiul.

Peste puține zile se vor des
chide cercurile și cursurile învă- 
țămîntului de partid. In noul an 
de învățămînt de partid vor tre-, 
bui să fie cuprinși toți membrii și 
candidații de partid, precum și 
tovarăși din activul fără de par
tid. Organizațiile de partid au 
datoria de a lua toate măsurile 
ca cercurile și cursurile învăța- 
mîntului de partid să se deschidă 
în cele mai bune condițiuni și ca, 
frecvența și calitatea învățămîn- 
tului să tie de la începui la ni
velul cerințelor. Candidații pri
miți după deschiderea anului de 
învățămînt de partid trebuie de 
asemenea să fie încadrați, îndată 
după ce au fost confirmați, în 
cercurile de studiere a Statutu
lui P.M.R.

Munca de educare și creștere a 
viitorilor membri de partid nu 
trebuie să se rezume, mirt I la 
încadrarea lor în învățămîhtul de

(Continuare în pag. 3-a)
.—

La 500 de pensionări

Uii wi ut wii 
de eu sleit de milin <

Cea mai mare comoară îni, 
viața omului e fericirea. Tre- L 
cuți prin grelele încercări ate; 
vieții și muncii din perioada; 
lumii pline de nedreptăți, lu-| 
mea capitalistă, pensionarii i 
de azi au parte de o viață II- 
niștită, lipsită de orice griji. (, 
Hotărîrile partidului și guver-’ 
nulul cu privire la mărirea; 
pensiilor i-au întinerit. Pen
sionarii își trăiesc a doua ti- 
nerețe. In orice colț al Văii , 
Jiului i-ai căuta îi găsești .1 
mulțumiți, fericiți. Lui Maxim > 
Pajvel din Lupeni, strada O- 
boroca nr. 367 -i-a crescut pen
sia cu 710 lei, minerilor .pen
sionari Brîndușa Iosif, Maro-

s - --  -  -  - ---------- ------
Petroșani cu peste 700 lei, lui 
Kompo Ioan i-a sporit pensia, 
de la 323 lei la 1200 lei. Lat 
Vulcan Buday Iosif, ia PetrHai 
Foro Ignat, Knebel Mihai, la< 
Aninoasa, Sin Nicolae, Șteț1 
Ștefan și alte sute și mii de b 
pensionari ca ei au primit la,1 
ultima pensie cu sute de lei,1 
mai mult decît primeau îna-11 
inte.

La Oficiul de prevederi so- s 
ciale din Petroșani se ram- y 
cește intens de dimineața pî- Ș 
nă seara pentru recalcularea > 
pensiilor. Dosare după dosare 7 
sînt rezolvate și tot atîtea pen-1' 

5 aii sînt îmbunătățite. Pentru f 

> primii 500 de pensionari' cH-1 
krora li s-a făcut recalcularea , 
• pensiilor a revenit un sper de * 
ț pensie de peste 250.000; lei. | 
j Sfertul de milion se răsfringej' 
I cu cîte o părticică în viața fie-1 

cărui pensionar din cet 500, ( 
el umple inimile acestora de / 
bucurie. (

Pensionarii își’ fac glnduriț 
de viitor. Pentru ziua de plată s 
a pensiilor chibzuiesc ce o î 
douri să ofere nepoților. Au > 
dhi ce. /

h

..........................................
șan Ștefan, Haiducsi ioan din1,! 
Petroșani cu peste 700 lei, lui \

1
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Ulciorul nu 
de multe 

drumul ce duce la diapen- 
minei Lonea pășea încet, 
un om. Chipul său răvășit

■ Mașim-miracol
tehnicienii din Leningrad ți 

Moscova pun actualmente la 
punct fabricarea a două noi a- 
parate paie vor revoluționa ci- 
nematografia și televiziunea.

t'ste vorba de un televizor 
avînd ecranul din setniconiiuc-\ 
iori cu dimensiunile de 200 

I pe 150 mm. 
; Datorită semiconductorilor,; 
; aparatul poate funcționa zeci; 
’ de mii de ore, imaginile fiind
■ de :'o. c.aritate constantă.

Toi ia Leningrad, în labora-! 
; toarete uzinei de apărate cine
matografice Kinop, se află în ¡ 

¡ const'ucție o mașină-miracbl, ¡ 
capabilă de a înregistra pe ¡ 
benzi magnetice filmele in t<r,- 
te culorile.

Noua tehnică va permite păs- ! 
parea a mii de opere cinema-,, 
tografice, nu numai pentru ci-;; 
leva seco e, ci și pentru milenii. < 

par o mare dificultate va;! 
consta în înregistrarea pe hen-

• zile magnetice a unui număr-
\ fabulos de semne, de 4—5U0'.. 
; ori mai mult dectt pe benzile; 
; de magnetofon obișnuite: Dar,¡; 
¡ tehnic'cnu sovietici au găs't.
> soluția, joiosind o peliculă mag- „ 
! netică trai lată, cu înregist'ă 'i \\ 
[ făcute pe Unit transversale <t'•
> longitudinale. •
> Magnetoțonul-cinema va per- J 
! mite înregistrarea oricărui j 
¡ film, dtfuzindu-l apoi pentru
> levizlane.
> in viitor, filmele vor fi 
! ¡uzate simultan. Directorii 
¡ Iilor de cinematograf vor _
> cepționa fumul dorit, pe care l J 
! vor nrotecta cu ajutorul unui j 
¡ televizor special. Telespectato- <> 
¡ rii vor putea viziona după vo-
> ință orice film, Inregistríndu-T'^ 
! pe o bașdă magnetică pe care 
¡ o păstrează fiecare.
¡ Dar chiar insto' producția
> cinematografică va suferi o c-
! adevărată revoluție, deoarece ♦ 
¡ proporțiile laboratoarelor și stu- 4 
» diourilor cinematografice vor fiJ 
! reduse considerabil. J
î Regizorii de filme vor avfiaț 
f posibilitatea ca în cursul turnă- j
♦ rii șă vadă scene din film, pu- ;
î tind ș.erge din bandă imaginile <• 
i inutile, banda servind la o nouă !• 
înregistrare. |
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SE CAUTA...
...buna cuviință și respectul 

față de călători de către șoferul 
de pe autobusul local din Lu- 
peni nr. 50.411, care în... vi
teza mașinii a pierdut aceste 
trăsături elementare ale oricărui 
om civilizat. Găsitorji se pot a- 
dresa direct conducerii I.R.T.A. 
Petroșani unde șoferul „păgu
baș" și le poate peprimi prin 
„bunăvoința“ conducătorilor și 
îndrumătorilor săi.

SE OFERĂ...
...amatorilor de popice, în mod 

gratuit și fără nici o obligație, 
o pistă de popice — fostă în bu
nă stare, azi lăsată în paragină 
de către popicarii Asociației 
sportive Voința Petroșani.

In popicărie se află și un do
cument prețios: Diploma pentru

------------------ Q-

FEL, DE FEL *
Aparat pentru eliminarea 

paraziților radiofonici
Stanislav Alexandrov, cercetă

tor la Institutul de radioelectro- 
nică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. a inventat un aparat 
care permite eliminarea parazi
ților radiofonici.

Aparatul determină natura și 
caracterul paraziților radiofonici 
producînd automat un contra 
zgomot care elimină complet pa- 
raziții radiofonici.

Prototipul invenției lui S. A- 
lexandrov este expus la Expo
ziția realizărilor economiei na
ționale a U.R.S.S. de ia Mos. 
cova.

Descoperiri arheologice
Elevii unei școli medii tehni

ce profesionale de construcții 
din Cehoslovacia, cu ocazia u- 
nor săpături, au descoperit un 
mormînt conținînd un schelet o- 
menesc pe care specialiștii l-au 
identificat ca aparținînd celui 
de-al 17-lea secol dinaintea erei 
noastre.

Lîngă oseminte, elevii construc
tori cehoslovaci au mai desco
perit și diferite obiecte: o sa-

locul 1 pe regiune obținută de 
formația amintită — ca o a- 
mintire a perioadei de glorie 
trecută a popicarilor de la Vo
ința. Diploma se oferă celor ca
re vot să se îngrijească de a- 
ceasta popicărie deoarece tinerii 
de la Voința, renunțînd la tra
dițiile sportului cu bila au re
nunțat și la îngrijirea popică- 
riei.

SE CUMPĂRĂ...
...o tonă de cărbune pentru a 

încălzi neglijența înghețată a 
celor de la O.C.L. produse ali
mentare care țin măcelăria din 
Lupeni (responsabil I. Larto) 
fără răcitor. După toate consta
tările responsabilului de măcelă
rie, carnea nu se poate păstra 
bine la gheața... neglijenței ce
lor răspunzători.

FEL DE FEL 
bie de bronz, un vas și brățara 
unui vînător.

In Grecia, la Pireu, lucrăto
rii de la canalizare au găsit două 
statui de bronz de o foarte ma- 
ie valoare artistică. Una repre
zintă pe Minerva, iar cealaltă 
pe Artemis.

Mulaj de creier omenesc... 
din plexiglas

Una din curiozitățile muzeu
lui vienez de istorie naturală o 
constituie reproducerea în ple
xiglas a unui creier electronic 
de zece ori mai mare decît unul 
natural.

Pentru reprezentarea funcțio-, 
nării unui, creier omenesc sînt’ 
necesare aproape 200 ttlici becu- 
lețe electrice precum șl 2 km. 
de cablu.

Electrificarea căilor ferate
Cea mai lungă linie de cale 

ferată electrificată din Polonia 
leagă orașele Varșovia—Cato- 
wice—Cracovia. Această linie, 
lungă de 360 km. a fost dată dte 
curînd în .exploatare. Pînă în 
prezent aproximativ 12 la sută 
din întreaga rețea feroviară po
loneză este electrificată.

Re 
sarul 
încet 
exprima mult necaz. Privindu-1 
simțeai cum. inima ți se înmoaie 
de milă. Și cu fiecare pas ce 1 
apropia ce lăcașul din care toți 
bolnavii șe întorc cu balsam îm 
potriva durerilor, „suferința“ își 
lăsa tot mai mult imprimate am
prentele. Ajuns aici, se așeză pe 
una din băncile libere din sala de 
așteptare scoțînd un oftat din a- 
dîncul bojocilor.

— Ce ai măi, Gagyi? — îl în- 
• trebă un alt bolnav.

Gagyi Adalbert 
își trase uri pic 
răsuflarea apoi îi 
răspunse:

— Nu mai pot, 
Victore. Mă 
toate oasele, transpir, n-am pof
tă de mlncare, simt că mă to
pesc. Tare mi-e frică să hii fie 
cumva iară gripa aia afurisită.

Nici n a terminat bine ultimele 
cuvinte că a și fost chemat de 
doctor în cabinet. In timp cel 
consultă, Gagyi îi debită și doc
torului cele spuse lui Victor.

Doctorul i-a dat trei zile de 
concediu medical, i-a scris o re
țetă 'ungă, dîndu-i indicații cum 
să folosească medicamentele și 
recoman.iîndu-1 să stea în pah

Gagyi a pornit-o apoi agale ca 
un om suferind ce era. Cu cît se 
depărta de dispensar își iuțea însă 
pașii, devenind mai sprinten par
că. Se grăbea omul «ă ajungă 
mai repede ]a farmacie să-și cum
pere medicamentele prescrise. Cînd 
a ajuns însă în fața unei clădiri, 
a intrat -ă»ă să se mai uite la 
firmă. O cunoștea doar și cu ochii 
închiși. Cîțiva vînzători în halate 
albe îl primiră binevoitori:

— Cu ce să vă servim, tova
rășe ?

— Ceva tare ospătarule I 
răspunse în timp ce se așez? la 
o masă , unde se mai aflau cițiva 
„bolnavi“ .

— Vine • rășpunșe degrabă, 
unul din ospătarii de la restau
rantul „Cărbunele“. .

Gagyi și ceilalți „bolnavi’ 
depți ai zeului Bachus ciocniră 
pentru însănătoșirea lor .grabnică, 
zicîndu-și că nu-i chiar rău să fii 
tratat cu asemenea „medicamen
te“. Se \cde însă treaba că doza 
de „medicamente“ a fost cam 
mare, că mințile au început să se 
tulbure, iar în fața ochilor s-a 
lăsat ceva asemănător cu o cea
ță. Deodată în cadrul ușii apăra 
un om.

— E doctorul — se auzi un 
glas speriat al unuia dintre be-

dur

Prin Nnzcnl de Istoric a Capitalei

ori,. . .. .
|M. Ca la cooi jdă începui va« 
Ietele.

— Au ! Nu mai pot — se văi- 
ta Gagyi ținîndu-se de... sticlă 
să nu cadă de „durere“.

Ospătarul i-a privit nedumerit.
— Ce să mă fac ? — și-ă spus 

în gînd — s-or fi îmbolnăvit- din 
cauza „medicamentelor” mele ?

Noul venii se a'șeză și el Îs 
masa , bolnavilor“. Cînd l-a vă
zut, Gagyi s a luminat la față.

— Phi ! Eată-te să te bată ce 
spaimă am tras. Am crezut că-i 
doctorul și cînd colo ?... Apoi că
tre ospătar.

FOILETON

— Ia mai adu 
un rînd de „țui- 
comicină“ tova
rășe.

Cu asemenea 
„medicamente" ce

le trei zile de concediu au tre
cut repede. A patra zi Gagyi a 
fost mai „bolnaV“ ea niciodată. 
S-a uitat la certificatul medical, 
l-a sucit pe o parte și pe alta, 
a scos călimara șî a încercat cer
neala oe o hîrtie. Se asemăna cu 
cea cu care s-a scris pe certifi
cat. Și-maie minune ț Cele 3 zile 
de pe actul de boală s-du trans
format pe dată în... 8.

Tratamentul . la 
„Cărbunele” a 
Numai că el a fost întrerupt de 
tovarășii din comisia de asigurări 
sociale care într-una din zile l-au 
găsit /n tirtjp ce-și lua o doză 
triplă dt „medicamente“ îneît a- 
bia se mai ținea pe scaun. între
rupt, a fost și tratamentul lui 
Nagy Victor și Lazăr Marcu, pre
cum și al lui Negoiu loan, al lu' 
Buhan care, falșificîhd certifica
tele de boală își făceau „trata
mentul“ la cositul finului. Vor
ba veche din popor „ulciorul nu 
merge de multe ori la apă“ s-a 
adeverit și de astădată.

„farmacia" 
început din nou.

D. CRfȘAN
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Marele palat al culturii
principalul 

R. Ceho-
In orașul Ostrava, 

centru industrial al 
slovace. 9e construiește cel mal 
mare Palat al Culturii din în
treaga tară. Acesta va fi înzes
trat eu o sală cu 1.2OG locuri, o 
sală de teatru cu 700 locuri, un 
teatru de păpuși cu 250 de lo
curi, cîteva cluburi, săli de dans 
si altele. Palatul Culturii vă f! 
dat în folosința oamenilor mun
cii în 1960.

Fostul palat Șuțu — recent 
restaurat — din Piața Nicolae 
Bălcescu din plin centrul Capi
talei, găzduiește Muzeul de Is
torie af Bucureștilor, imagine 
fidelă a dezvoltării orașului se- 
rp-imilenar.

Dintre cele 5.000 de obiecte 
expuse, cea mai prețioasă piesă 
a muzeului este fără îndoială 
un hrisov îngălbenit al lui Vlad 
Țipeș, ce se Încheie prin cuvin
tele : „S-a strls în septembrie 
20,; în cetatea București, în anul 
6908“ (anul 1459 după stilul 
nou n. n.). Este oel mai vechi 
document cunoscut, pe care ză
rim — pentru întîia oară — nu
mele orașului București. Este” 
însuși ;actul de naștere a Capi
talei noastre de astăzi, ridicată 
pe- malul Dîmboviței, pe care 
Vlad Țepeș a apărat-o hotărît să 
reziste împotriva oastelor tur
cești cotropitoare ale lui Moha- 
med al Il-lea aflate la Țumu și 
la-Giurgiu. j

E firesc ca în aceste zile alei 
marii aniversări, muzeul st fie 
Vizitat-de mii de oameni. izi- 
tatorii- studiază cu deosebit in. 
teres prima tipăritură buctW’e*- 
teană „Cheia înțelesului" tr& 
dusă’ d<n limba rusă de către 
mbropolltul Varlam în anul 
1678 -și . harta Bucureștiului în
tocmită îrt anul 1770 de către 
ofițeri topografi ruși — două 
grăitoare mărturii ale lecături-

500 de ani de la înființarea 
Bucureștilor

lor frățești multiseculare romi- 
no-ruse.

Cu pios respect se opresc vi
zitatorii în fața portretului ge
neralului Mihail Miloradovici, 
salvatorul orașului București de 
invazia turcă din anul 1807.

Sînt citite cu emoție, îmbina
tă cu o justificată mîndrie „Pro

clamația Iul Tudor Vladimires 
cu“ — din 1821 — către popu
lația Bucureștiului, ca și „Pro
clamația de la Izlaz" (în origi
nal) din 9 iunie 1848 și filele în
gălbenite ale gazetei „Pruncul 
Romin". Sentimente similare 
trezesc în vizitatori portretele 
lui Nicolae Bălcescu și Ana lpă- 
tescu, aspectele luptelor eroice 
ale pompierilor romîni împotri
va cotropitorilor turci — înăbu
șitori ai revoluției de la 1848 de 
pe Dealul Spirii din 13 septem
brie 1848, și imaginile luptei
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populației bucureștene pentru u- 
nire din zilele lui Ianuarie 1859.

Macheta tramvaiului cu cai, 
nr. 10, ce circula între Piața 
Matache Măcelaru și Calea ȘeT- 
ban Vodă, primul automobil — 
folosit de Gheorghe Asan — un 
gramofon1 de la sfîrșitul secolu
lui XIX, demonstrează vizitato
rilor progresele tehnicii în se
colul precedent. Creșterea dublei 
exploatări a maselor muncitoare 
în sistemul capitalist intensifi
cată de către exploatatorii au
tohtoni și cei străini, este pre
zentată prin trei deosebit de su
gestive piese de muzeu : un u- 
riaș scadențar de polițe — cu 
nenumărate despărțituri — al 
unui bancher, o acțiune a socie
tății anonime „Tramvaiele U- 
nite" din București cu sediul la 
Bruxelles și concesionarea căilor 
ferate romîne — lași-București- 
Vîrciorova — acordată faimosu
lui antreprenor prusac Bethel 
Henry Strusberg.

In bogat documentata secție a 
mișcării muncitorești bucurește
ne, panourile expuse vorbesc vi
zitatorilor despre crearea Parti
dului Social Democrat al Mun
citorilor din Romînia, despre 
manifestațiile de la 1 Mai de 
la sfîrșitul secolului trecut, în
trunirile muncitorești de la Cil- 
cui Sidoli și Sala Eforia, demon
strațiile muncitorești din 1914 
din Piața Matache Măcelaru 
(azi Ilie Pintilie), atacarea ar
senalului și depozitului militar 
de la -Cotroceni de către masele

muncitorești în zilele de 10—16 
noiembrie 1918, principalele ca
se din București folosite de că
tre Partidul Comunist dih Ro
mînia în anii ilegalității, sediul 
Sindicatelor Unitare de pe stra
da Sfinții Apostoli nr. 36 în anii 
1928—29, Alexandru Sahia vor
bind muncitorilor greviști de 1a 
fabrica Astra, eroica luptă a ce
feriștilor de la Grivița, postul 
clandestin de emisie a radioului 
„Romînia Liberă" de pe Calea 
Victoriei nr. 134 în anii 1939-40 
și încununarea — ca un efect 
firesc — a tuturor acestor ac
țiuni : insurecția armată din Au« 
gust 1944.

In sălile următoare ale mu
zeului Vizitatorii zăresc mărtu
riile grăitoare ale mărețelor rea
lizări politice, economice și cul
turale obținute în București în 
anii însoriți ai puterii populare. 
Ei retrăiesc aici evenimentele 
istorice din 6 MartieK 1945, 39 
Decembrie 1947 și 11 Iunie 1948. 
Admiră progresele uimitoare ale 
fabricilor „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, „Radio Popular", ,,Elec» 
tromagnetica" și altele, răsaduri 
pe cît de tinere, pe atît de înflo
ritoare și viguroase ale industriei 
bucureștene. Savurează recentele 
manuscrise — scrieri literare în 
slujba Dacii — ale academicie
nilor Mihail Sadoveanu, Tudor 
Arghezi, Zaharia Stancu și alțf 
iluștri militanțl ai revoluției 
noastre culturale în plină des
fășurare.
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Marea răspundere 
pentru educarea 

candlda^lnr de pârtii
(Urmare din pag. 1-»)

O bibliotecă cu activitate
necorespunzătoare

partid. Piroul Comitetului raio
nal de partid a indicat numeroa
se metode de muncă cu candidații 
printre care cea mai eficace este 
însărcinarea membrilor de partid 
care diu îecomandări de a se 
ocupa tot timpul stagiului de e- 
ducarea și creșterea celor pentru 
care își asumă răspunderea cu 
calitatea de membru de partid. 
Mulți m-mbri de partid cum sînt 
tov. Bo,te Pavel. Cristea Aure), 
Tucaciuc Mihai, Barzu Gheorghe, 
Feher Vasile și alții fac deja a- 
cest lucru și obțin rezultate în 
educarea multilaterală a candi- 
daților cărora le-au dat recoman
dări.

Organizațiile de partid inai 
trebuie să se îngrijească pentru 
ca, toți candidații sa aibe sar
cini concrete și să controleze du 
cerea lor la îndeplinire, să se o- 
cupe de ridicarea nivelului lor 
cultural, iar pe cei care nu sini 
calificați să i îndrume spre șco 
iile de calificare. Viața a arătat 
că organizațiile de partid trebuie 
să nu neglijeze nici o clipă edu 
carea marxist-leniriistă și a can- 
didaților care provin din rînduri- 
le intelectualilor. Unii ingineri și 
cadre didactice tinere, candidați 
de partid, pe motiv că au termi
nat de curind școala nu caută 
în perioada de candidatură să-si 
ridice în continuare nivelul po
litic și ideologic și se prezintă 
la primirea în partid cu un ba
gaj de cunoștințe politice mai 

dus decît al unor muncitori 
înaintați. Organizațiile de partid 
trebuie sa manifeste față de a- 
ceștla o mai mare exigență decît 
pînă acum

Răspunderea pentru creșterea 
și educarea viitorilor membri de 
partid o poartă în egală măsură 
toate organizațiile de partid. Mun
ca de educare a canaidaților este 
una din cele mai importante la
turi ale vieții interne de partid. 
De aceea, fiecare organizație de 
bază, fiecare comunist, trebuie șă- 
se ocupe cu tot simțul de răspuri- 
dere de creșterea multilaterală « 
candidaților șl noilor membri de 
partid.

Se poate spune, fără teamă 
de a greși, că biblioteca sindi
catului minier din Lupeni se nu
mără printre cele mai bine în
zestrate biblioteci sindicale din 
raion. Numărul volumelor în
scrise în fișele sale se ridică la 
peste 12.000 —- cărți ideologice, 
beletristice și tehnico-științifice 
în limbile romînă, maghiară, 
germană și rusă.

Activitatea depusă pînă acum 
două luni de către colectivul bi
bliotecii a dus la unele rezultate 
promițătoare, ajungîndu-se ca 
numărul cititorilor să întreacă 
cifra de 1500. In perioada amin
tită, la biblioteca sindicatului 
minier Lupeni s-au organizat di
ferite manifestări privind munca 
cu cartea și cititorii. La aceste 
manifestări a ‘ '
măr însemnat 
tași, muncitori și intelectuali din 
întregul oraș, 
vului de sprijin al bibliotecii do- 
vedindu-se interesați de rezolva
rea problemelor puse în fața lor 
în munca cultural-educativă du
să în cadrul clubului.

S-au evidențiat în organiza
rea a diferitor întîlniri cu citi
torii, șezători și simpozioane li
terare, recenzii și prezentări de 

cărți, concursuri ghicitoare, „Dru
meții veseli“ sau „Cine știe cîș- 
tigă", o serie de tovarăși între 
care minerii Doțiu Avram, Co- 
troază Ioan, Farkaș Mihai, Cris- 
tea Aron, sau tineri ca Faur 
Viorel, Blidăreanu Grigore, Pîr- 
vulescu Ioan, profesorii Popes- 
cu Felicia, Păunescu Dumitru, 
Ștefănescu Silvia, inginerii 
Szuszer Andrei, Abraham Otto, 
doctorul Popescu Ioan și alții.

In ultimele două luni la a- 
ceastă bibliotecă funcționează o 
nouă bibliotecară (tov. Ionescu 
Constanța). Se părea că odată 
cu venirea $a la conducerea a- 
cestei biblioteci succesele obți
nute pînă atunci se vor mări, 
prin organizarea unor forme noi 
de muncă, printr-o mai strînsă 
legătură cu cititorii, prin lărgi
rea colectivului de sprijin al bi
bliotecii, prin întărirea muncii 
de colaborare cu organizațiile 
de masă în vederea descoperirii

fost atras un nu
de cititori frun-

membrii colecti-

-------------------O________ _

Toți locatarii la treabă
Și Ardeleanu Ioan și Demeter 

"heorghe, Benea Ioan și mulți 
-Iți cetățeni de pe strada dr. 
Petru Groza din Petroșani a- 
veau un necaz cu care în ulti
mul timp n-au mai vrut să se 
împace, S-au hotărît oamenii să 
rupă odată cu răul: necazul nu 
era de nelecuit. Aduceau oame
nii apă potabilă cu găleata de 
la 300 de metri distanță. A mîn- 
cat omul bine și vroia să bea 
un pahar cu apă rece; n-avea 
decît să și-o aducă de la 300 de 
ipțtfi. Spălau femeile rufe și se 
speteau cărînd cu găleți apă de 
la cișmeaua care era departe 
de casa lor. Intre clădirea care 
purta numărul 61 și cea cu nu
mărul 85 nici pomeneală de 
vre-o fîntînă. Cei din cartierul 
de locuințe individuale noi „Ște
fan Gheorghiu“ nu o duceau nici 
ei mal bine. S-au tînguit oame
nii unii altora și ce le-a trecut 
prin gtnd: „Să mergem la sfat. 
Ne-or da o mînă de ajutor, ne 
punem și noi toți cîți sîntem 
lipsiți de apă la treabă și-om 
isprăvi odată pentru totdeauna 
cu necazul“. Zis și făcut 1

Oamenii au fost ascultați cu 
atenție la sfat. La fața locului 
a ieșit o comisie. Peste puțin 
timp s-a auzit în stradă vorbin- 
du-se: Comitetul executiv ne dă 
materiale pentru canalizarea a- 
pei în valoare de 2300 lei iar 
deputatul Bucinszky Dumitru 
ne-a promis să ajute cu sfaturi 
și... cu mîna la montarea rețe
lei de apă potabilă.

Oamenii s-au apucat vîrtos de 
lucru. Cînd aveau timp liber 
luau cazmaua și tîrnăcopul și 
la muncă : săpau canalul pentru 
introducerea conductei. Nici n-au 
băgat bine de seamă și săpătu
rile canalului au fost date gata. 
Strada părea uu mic șantier.

Au fost aduse și conductele, 
dan losif, șeful secției de 
podărie a sfatului popular 
șenesc a pus mîna să ajute în 
muncă locatarii. Montarea țevei 
pe distanța de 300 metri i-a ce
rut muncă nu glumă. Totul a 
fost terminat însă într-un timp 
scurt. Locatarii nu știau cum 
să-i mulțumească. Conducta de 
apă s-a întins de-a lungul dru
mului. Cînd lucrarea a fost ter
minată cineva a răsucit plin de 
mtndrie de un ventil. Prin con
ductă apa a început să se scurgă 
ajungînd ptnă în curțile oame
nilor. Fiecare din locatari și-a 
făcut branșarea la conducta 
principală. Oamenii au acum apă 
potabilă cîtă vreau, în apropie
rea clădirii lor. Pentru că s-au 
apucat de o treabă s-au hotărît 
să o termine cum se cere pînă 
la sfîrșit. Aveau pe strada lor 
și două podețe. Le-a rămas nu
mai numele de podețe după ceea 
ce au fost cîndva. Intr-o zi le-a 
dispărut urma. Peste puțin timp 
în locul lor au apărut două po
dețe noi.

Prin contribuție voluntară lo
catarii au șters urma necazului 
ce-1 aveau. Abrudean Ioan, De- 
meter Gheorghe, Benea Ioan și 
mulți alții nu mai 
de supărare. Primele 
apă care s-au scurs 
nete au adus cu ele 
oamenilor bucurie.

In ultimii ani, cetățenii s-au 
obișnuit să-și rezolve nevoile ce 
le au muncind uniți ca buni ve
cini, ca într-o familie. Cu eco
nomiile ce se realizează la bu
getul sfatului, prin prestarea de 
munci voluntare se fac alte lu
crări gospodărești importante 
toate însă în folosul cetățenilor.

Bur
gos- 
oră-

au motive 
șuvițe de 
prin robi- 
în casele

1. G.

și stimulării celor moi buni ci
titori, prin împrospătarea fon
dului de cărți etc. Din păcate 
lucrurile s-au petrecut invers, 
în loc să se îmbunătățească 
munca cu cartea în rîndul citi
torilor de la mina Lupeni, a- 
ceasta a slăbit, s-a alunecat pe 
panta minimei rezistențe. Con
ducerea clubului (președinte Ar
delean Ioan) în loc s-o sprijine 
pe noua bibliotecară, a frînat-o 
în munca sa. Nu s-a interesat 
de loc s-o îndrume, să-i arate 
ce
puținele inițiative ce le-a avut. 
(Nici măcar tov. Neguț, respon
sabilul cultural, care de puțin 
timp s-a întors de la o școală 
sindicală nu a găsit de cuviință 
s-o sprijine cu cunoștințele proas
păt acumulate).

Deși în ultima vreme au apă
rut în librării o serie de cărți 
despre mineri a unor scriitori ca 
N. Jianu, Dragoș Vicol, Vasile 
Nicorovici și alții, iar pe plan 
regional s-a tipărit cartea „Flă
cări nestinse“ (în care se scrie 
chiar despre Lupeni!) nimeni1 
de la această* bibliotecă nu s-a 
interesat să le procure, să le facă 
recenziile sau să organizeze alte 
forme de popularizare a lor în 
rîndul cititorilor. De fapt nici 
nu e de mirare că apariția aces
tor cărți nu a fost semnalată 
cititorilor bibliotecii, dacă nici 
măcar bibliotecara nu știe de e 
xistența lor. Bibliotecara a dat 
dovadă de comoditate și-n alte 
probleme, cum sînt cele ale or
ganizării colectivului de sprijin 
al bibliotecii (nici măcar com
ponența acestui colectiv nu o 
cunoaște), cele legate de atribu
țiile sale în cadrul concursului 
„Iubiți cartea“ și a întrecerii 
„Prietenilor cărții“ etc. Din a- 
ceastă pricină munca de recru
tare de noi cititori e lăsată să 
se desfășoare „de la sine“, iar 
acțiunile noi, .atractive, lipsesc 
aproape cu desăvîrșire.

Singurele acțiuni încununate 
de succes din ultimile două luhf 
de la biblioteca clubului minier 
din Lupeni sînt două recenzii 
și cîteva expoziții de cărți alese 
la întâmplare — toate organi
zate însă numaf de bibliotecară. 
Singură e normal că mai mult 
nici nu poate face, de aceea se 
cere neîntîrziat a se lua măsuri 
de a o ajuta attt din partea con
ducerii clubului, dar mai ales 
a comitetului sindical (preșe
dinte Rotaru Dumitru) și a co
mitetului U.T.M. (secretar Faur 
Viorel), treeîndu-se la reorga
nizarea colectivului de sprijin al 
bibliotecii, 

muncitori și 
cu dragoste 
cartea, care 
sprijin clubului, contribuind la 
înviorarea activității bibliotecii 
sale.

are de făcut, să-i sprijine

î

Guvernul Republicii Populare 
Romîne a numit următoarea de
legație la cea de a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, care se 
deschide Ia New York la 15 sep
tembrie.

Silviu Brucan, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar, re
prezentant permanent al R. P. 
Romfne la O.N.U., conducătorul 
delegației; Eduard Mezincescu, 
secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Ro- 
mîne; prof. George Macovescu, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne

J?...
în Statele Unite și prof. Con
stantin Nicuță,, trimis ¿txtraordi- 
narși ministru pfcniptteniiar al 
R. > Romîne fn Ausjfia, mem
bri ai delegației. Bazîl Șerban, 
director în Ministerul Afaceri
lor Externe, prof. Nicnlae Meii- 
nescu, director în Ministerul A- 
facerifor Externe, CorneUy„ Bog
dan, director în Ministerul Afa-i 
cerilor Externe, Mircea Maliță, 
consilier al Misiunii permanente, 
ă R. P. Romîne pe lîngă OțN.U. 
și prof. Edwin Gleser, eonii 1 ier 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, au fost numiți membri su-, 
pleanți ai delegației.

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

EMN MUNCA ȘI VIAȚA 
MEȘTEȘUGARILOR COOPERATORI

Secții noi
Cu cîieva zile în urmă, în bi

roul președintelui 
Jiul din Petroșani 
ședință deosebită, 
ascultau cu atenție 
ședintelui Negoțiu 
camdată, spunea el, veți executa 
pulovăre, ciorapi și alte tricotaje 
precum 
mîine 
menii

Așa 
ție de 
perativei, primind ultimul număr 
de ordine »1 unităților și anume 
46. Cu fiecare an care a trecut, 
cooperativa și-a mărit numărul 
secțiilor ajungînd de la 20 cit 
avea în 1954 la 46 cîte are azi. 
Numai in luna august din acest 
an, la Lonea au apărut trei no'- 
firme ale cooperativei Jiul pe 
specialități: dentară, ceasornică
rie și coafură. Odată cu noile sec
ții se mărește și numărul celor 
care vin să muncească în ateliere 
comune pentru o cît mai bună 
deservire a clienților. Dacă la in-

cooperativei 
a avut loc o 
Cîteva femei, 
cuvintele pre- 
Iosif: „Deo-

și goblenuri. Chiar 
puteți începe lucrul, 
avem deja“.
a luat ființă noua 
tricotaje din cadrul

de
co-

sec-
coo-

ceputul anului 1958 numărul coo
peratorilor atingea 220 .azi el 
trece de 340 lucratori. •

Cooperatorii 
în timpul liber

Perioada concediilor de odihnă 
se apropie de sfîrșit. Printre co
operatori a". început să sosească 
la locurile lor de muncă, venind 
de la mare sau de la munte, cei 
care și-au petrecut concedii!0 de 
odihnă în oiferite stațiuni ale ță- 
,rii. Tinerii cooperator’ — în con
cediu sau nu — își petrec timpul 
liber la clubul lor. Ei găsesc aicL 
o bibliotecă destul de înzestrata, 
jocuri de șah, tenis de masă, 
rummy și altele. Formația artis
tică din cadrul clubului este bine 
cunoscută publicului "datorită suc
ceselor obținute printre care se 
numără și obținerea locului I la 
cel de al treilea Festival regio
nal al tineretului. Clubul este 
pentru mulți tineri cooperatori, 
al doilea atelier. Dacă în atelie
re ei învață o meserie, în club 
învață cum să se poarte în viață, 
primind o educație sănătoasă."

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

Două abataje, un singur brigadier
(Urmare din pas. 1-»)

ar

prin întărirea cu 
intelectuali fruntași, 
față de munca cu 
să fie de un real

putea face pentru ca și aba
tajul 5 să dea producție din plin. 
In cele dir, urmă s-a prezentat Ic. 
conducerea sectorului.

— M-atn glndit că ar fi bine 
ca să-mi aați mie și abatajul b. 
O să-l pun eu la punct.

Inginerul Kovács Emeric, șe
ful sectorului stătu puțin pe gim 
duri apoi îi zise:

— ¡Eu sínt de acord, numai să 
poți să faci față.

— Nici c grijă. îmi cunosc eu 
oamenii.

A doua zt minerul Csiki Eme
ric se duse în abatajul nr. 5 îm
preună cu șeful sectorului.

— Alei b să fie mult de lucru. 
Mai intii trebuie să rearmăm și 
numai după aceea să dăm căr-

bune — snuse Csiki după se dă
du un ocol prin abataj.

— ,-lî dreptate. Așa că... la 
treabă.

Ca șefi de schimb la abatajul 
nr. 5 iu jost numiți Sarady Fnui- 
cisc și ibkeș Abel din brigada 
lui Csiki. Lucrurile au fost lua
te de la început. Rezultatele au 
au întîrziat să vină. Numai dupn 
3 zile din abatajul nr. 5 au ale- 
cat pe fiecare schimb cile 25— 
30 tone d' cărbune, față de 3 — 
10 tone cile ieșeau înainte. Acum 
abatajele 4 și 5 dau aproape a- 
ceeași producție. .

— Se vede că a pus mîna Csiki 
pe conducerea brigăzii. Acum >;e 
place și nouă — spunea adesea 
minerul Lut o Vasile. Acum o să 
fim și nul fruntași: Desfăl am 
stat in coadă...

II
I. STRAUT

pentru muncitorii 
forestieri

In ușa remizei sectorului C.F.F. Lonea al 
I.F.E.T. Petroșani, tinerii muncitori Fetcu Gheor
ghe, Siklodi Tamaș, Gali Eugen și Munteanu 
Gheorghe lucrează la construirea unui vagon. Pî
nă acum vagonul nu se deosebește cu nimic de 
celelalte: aceleași boghiuri, osii, același șasiu 
Dar îndată ce lucrările vor avansa, noul vagon 
se va deosebi de celelalte: va fi un vagon—baie 
pentru muncitorii forestieri din cadrul exploa
tărilor I.F.E.T.

Cînd va fi gata terminat, vagonul-baie va a- 
vea o cabină cu 8 dușuri și o cabină vestiar. Apa 
caldă pentru baie va fi dată de o mică locomo
tivă cu aburi care va remorca acest yagon pe 
liniile ferate spre exploatările forestiere. Con
struirea noului vagon este încă o dovadă a gri
jii ce se poartă îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale muncitorilor forestieri.

IN CLIȘEU : Tinerii muncitori din echipa lui 
Fetcu Gheorghe lucrînd la construirea vagonu- 
lui-baie.



STEAGUL ROȘU

LA LENIN6KAD
S-a deschis Conferința internațională 

pentru proiectarea tip. M
LENINGRAD 11 (Agerpreș) — TASS anunță:
La 10 septembrie, la Leningrad s-a deschis cea de a 

lLa Conferință internațională pentru proiectarea tip. Ea a 
fost convocată pe baza unei hotărîri a Comisiei permanente 
pentru colaborarea economică și tehnico-științifică în dome
niul construcțiilor din cadrul Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La conferință participă delegații din partea Albaniei, 
Bulgariei, -Cehoslovaciei, R.D. Germane, Potoniei, Romî- 
niei, Ungariei ți U.R.S.S. Ca observatori asistă reprezen

tanți ai Chinei, R.P.D. Coreene, R.D. Vietnam și Mongoliei.

Lucrările seminarului studențesc 
internațional de la Moseova

MOSCOVA 11 (Agerpres) — 
TASS anunță :

In prima zi a lucrărilor semi
narului studențesc internațional 
„Invățămîntul superior în 
U.R.S.S.“, care s-a deschis la 
10 septembrie la Moscova, au 
fost prezentate trei referate.

' Mihail Procofiev, locțiitor al 
ministrului Invățămîntului Su
perior și Mediu de Specialitate 
al U.R.S.S., a comunicat că la 
fiecare mie de locuitori ai Uniu
nii Sovietice sînt aproximativ 
20 studenți. Invățămîntul supe
rior în Uniunea Sovietică este 
gratuit, a spus raportorul. Pes- 
te 80 la sută din studenții so
vietici beneficiază de burse.

In economia națională lucrea 
ză peste 7.500.000 specialiști cu

»Experiențele atomice 
sînt un atentat 

la viața popoarelor“ 
TRIPOLI 11 (Agerpres) " 
Sub titlul „Experiențelte ato

mice sînt un atentat la viața 
popoarelor“, ziarul „Fezzan“ pu
blică un articol prin care con
damnă intenția Franței de a ex
perimenta bombe atomice în Sa- 
hara. „Nu numai popoarele afro- 
asiatice, scrie ziarul, dar și po
poarele întregii lumi protestea
ză cu hotărîre împotriva aces
tor intenții. Noi, cei din Libia, 
și mai ales locuitorii din pro
vinciile Fezzan, situată la numai 
600 km. de locul proiectatelor 
experiențe, protestăm vehement 
împotriva experiențelor cu bom
be atomice ucigătoare în centrul 
Saharei, în vecinătatea noastră.
k ------O------

RegăioruZ Rossellini 
despre cauzele crizei 

din cinematografia 
italiană

ROMA II (Agerpres)
Cunoscut ii 1 regizor de cinema 

Roberto Rossellini a adresat o 
scrisoare deschisă ministrului 
ii lian Tupini însărcinat cu pro
blemele spectacolelor, turismu
lui și spoitului, în care acuză 
autoritățile de resort de nume
roase abuzuri și discriminări fa
ță de cineaștii progresiști

„Trebuie să aducem la cunoș
tință — a declarat el — că di
recția generală a spectacolelor 
a* acordat întotdeauna sprijiniți 
său patronilor industriei cinema
tografice și nu autorilor de fil
me care exprimă interesele na
ționale“. Demascînd metodele 
de lucru ale autorităților care 
„obîăduiesc abuzurile și îngă
duie cea mai periculoasă anarhie, 
în care iotul este permis sau 
interzis în funcție de scopuri po
litice. economice sau chiar per
sonale". Rosse&taî cere să se 
puni capăt acestei stări de lu
cru și si^se acorde tuturor cine
aștilor italieni sprijinul cuvenit. 

studii superioare și medii de 
specialitate.

In total în instituțiile dle în-‘ 
vățămînt superior învață 2.150.000 
studenți.

Prof. Mihail Cifikin, directo
rul Institutului de energetică din 
Moscova, și-a consacrat rapor
tul învățămîntului tehnic în 
U.R.S.S.

Actualmente, a spus el', în 
U.R.S.S. funcționează 204 insti
tuții de învățămînt tehnic supe
rior cu un număr total de 
839.000 studenți. In cursul sep- 
tenalului ele vor fi absolvite de 
2.300.000 persoane. In Rusia 
prerevoluționară se numărau 
numai 16 instituții de învăță
mînt tehnic superior.

Participanții la seminar au 
ascultat de asemenea un raport 
cu privire la studiile umanistice 
în U.R.S.S.

Programul seminariului a fost 
elaborat ținîndu-se seama dle do
rințele particîpanțiîor.

. ... .

'Tí’í' Cí^í&ír
DELHI — Aproximativ 500 

de societăți indiene stuf apro
vizionate cu fontă elaborată de 
FURNALUL NR. 1 AL UZINEI 
SIDERURGICE DE LA BHILAI 
CARE SE CONSTRUIEȘTE CU 
AJUTORUL UNIUNII SOVIE
TICE. După cum a declarat zia
riștilor un reprezentant al uzi
nei de la Bhilai, de la darea în 
exploatare a furnalului nr. 1 
de la Bhilai, firmele indiene au 
primit peste 150:000 tone de fon
tă. In fiecare zi, a spus el, u- 
zina furnizează țării 1000 tone 
de fontă. Uzina a început să 
primească cereri pentru livra
rea de fontă din partea unor 
firme străine. Primul transport 
de 4600 tone a și fost expediat 
în străinătate.

TAȘKENT — La 10 septem
brie A FOST PUS IN FUNC
ȚIUNE REACTORUL ATOMIC 
AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A R.S.S. UZBECE, prima insta
lație de acest tip din Orientul 
sovietic. El este destinat cerce
tărilor științifice, iar în ceea 
ce privește principiul de func
ționare, noul reactor este de tip 
„Apă-Apă“.

Qdată cu darea în funcțiune 
a reactorului s-a terminat con
struirea primului sector al oră-

-------------o-------------
Rezerviștii din Coreea de Sud 

refuză să se prezinte la concentrare
PHENIAN 11 (Agerpres) . 
După cum rezultă din știrile 

provenite din Seul, numeroși re
zerviști nu s-au prezentat la ul
timele concentrări care au avut 
tec pe Întregul teritoriu al Co
reei desuet Clica lisînmanistă a 
mobilizat fbrțe polițienești pen- 
tru a aduna pe rezerviști. Dar, 
în ciuda- tuturor acestor măsuri

OKlmfiile bhi nMii M diferite (iii ale Inii 
lo lejíloiá io aoiooialol utili) de wñle 

ÄiojtiM-Eiieiteiei
MOSCOVA 11 (Agerpres)
Ziarul „Izvestia“ a adresat 

unui grup de parlamentari din 
diferite țări — participanți la 
cea de-a 48-a Conferință inter
parlamentară care și-a încheiat 
lucrările ta Varșovia — urmă
toarea întrebare; „Ce ați dori 
să spuneți și să urați în legătu
ră cu călătoria lui N. S. Hruș
ciov în S.U.A. ?“.

Cînd oamenii doresc pace se 
înțeleg între ei, a declarat Cap- 
tain, deputat în parlamentul o- 
landez. In prezent, întreaga lu
me trăiește într-o permanentă 
teamă, a continuat el. Trebuie 
restabilită încrederea între po
poare. Cred că va fi foarte bi
ne dacă dl. Hrușciov și dl. Eisen
hower vor începe să tindă spre 
aceasta, iar nu să se convingă u- 
nul pe altul al cui mod de viață 
este mai bun.

Este puțin probabil că în pre
zent ar putea să aibă loc un eve
niment mai bun dedt întîlnirea 
celor doi mari conducători poli
tici, a declarat Chamorel, de
putat în Adunarea federală a 
Elveției.

Infetairea dintre Hrușciov și 
Eisenhower va fi unul dintre 
cele mai minunate evenimente 
politice ale vremii noastre. a 
declarat Domingus, deputat în 
Congresul național din Brazilia.

Călătoria lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. bucură întreaga lu
me. Sperăm cu sinceritate că 
conducătorii celor două puteri 
văr Tfițetege c«a ce așteaptă 
oamenii de. la ai șl, cădopă 

șelului științific al Institutului 
de fizică nucleară aparținînd A- 
cademiei de Științe a R.S.S. Uz
bece. IN CURIND VOR FI PU
SE IN FUNCȚIUNE C1CLO- 
TRONUL ȘI O SERIE DE ALTE 
INSTALAȚII.

DELHI. — J. ȚEDENBAL, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole S-A 1N- 
TILNIT LA 10 SEPTEMBRIE 
CU J. NEHRU, primul ministru 
al Indiei și a avut cu el o con
vorbire.

Țedenbal se află în India în
tr-o vizită oficială.

MOSCOVA. — In ultimul timp 
la Helsinki au avut loc TRAT - 
T1VE IN VEDEREA ÎNCHEIE 
RM UNUI ACORD INTRE 
U.R.S.S. ȘI FINLANDA CU 
PRIVIRE LA LIVRĂRILE DE 
MĂRFURI PE PERIOADA 1961 
1965.

Ca urmare a acestor tratati- 
. ve care s-au desfășurat în spi
ritul înțelegerii și colaborării 
prietenești s-a căzut de acord a- 
supra textului unui acord și a 
unei liste de mărfuri pentru li
vrări reciproce care prevăd dez
voltarea continuă a schimbului 
de mărfuri sovieto-finlandez.

extraordinare, un mare număr 
de coreeni nu s-au prezentat la 
cercurile de recrutare. *

Postul de radio Spui a citat 
îndeosebi date în legătură cu 
concentrarea rezerviștilor ‘ în 
provincia Kensanul de sud. In 
această localitate, 57 la sută din 
tineretul chemat la concentrare 
nu s-a prezentat. 

această întîlnire pacea în lumea 
întreagă va fi asigurată, a de
clarat Palansuria, deputat în 
parlamentul ceylonez.

Abdennebi, deputat în Aduna
rea Națională Constituantă a 
Tunisiei, urează de asemenea 
succes lui N. S. Hrușciov în 
misiunea sa. Fie ca întîlnirea 
dintre Hrușciov și Eisenhower, 
a declarat el, să aducă o con
tribuție la cauza păcii, priete
niei și colaborării între popoare. 

Călătoria lui N. S. Hrușciov 
este legată de speranțele între
gii omeniri, subliniază deputatul 
în Adunarea Populară a R. P. 
Bulgaria, Kozovski. Sînt speran
țe că ea va da rezultate și va 
duce la încălzirea simțitoare a 
atmosferei internaționale. Intîl- 
nirea trebuie să ducă la victoria 
rațiunii în relațiile dintre po
poare.

Declarații asemănătoare au 
făcut de asemenea președintele 
grupului interparlamentar ceho
slovac, Leflerov, secretarul ge
neral al Adunării legislative a 
Ghanei, Aensu, vicemareșalul 
Seimului R. P. Polone, Jerzy 
Jodlowski.

Poziția P. C. din Marea Britanie 
In viitoarele alegeri

LONDRA 11 (Agerpres)
Partidul Comunist din Marea 

Britanie a și propus 17 candi
dați pentru alegerile parlamen
tare.

Harry PolBtt, președintele de 
onoare al partidului, și John 
Gollan, secretar general al par
tidului, au adresat membrilor' 
partidului un apel pentru mobi
lizarea tuturor f&$ek>r în aju-’ 
nul alegerilor. Partidul Comu
nist din Marea Britanie critică 
cu asprime politica externă și 
internă a guvernului conserva
tor.

„Mișaarea muncitorească are 
foițe suficiente pentru a înfrînge 
pe conservatori“ — se spune în 
apel.

„Șomajul, care este de două 
ori mai mare decît acum doi ani, 
continuă să crească, se sublinia
ză în continuare în apel. Mun
citorii dm industria cărbunelui,

PROGRAM DE RAMO
13 septembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 7,45 Melodii popu
lare romînești, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,00 Mu
zică, 10,50 Pagini alese din o- 
perete, 12,10 Buchet de melodii 
de muzică ușoară, 13,10 De toa
te pentru toți, 14,00 Concert de 
muzică populară romînească 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă. 14.45 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 16.10 In vîr- 
tejul jocului, 19,00 Muzică u- 
șoară, 19,35 Vechi melodii popu
lare romînești, 20,00 Teatru la 
microfon: Studioul actorului a- 
mator prezintă: „Intr-o gară 
mică“. Scenariu radiofonic de 
Dan Tărchilă, 21,00 Muzică de 
estradă, 21,35 Muzică de dans, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport, 22,30 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II 
7,00 Prelucrări de folclor ale 
compozitorilor noștri, 8.00 Mu
zică ușoară, 8,30 Clubul voio
șiei, 8,50 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 10,00 Concert 
distractiv pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă, 10,50 Festi
val „Primăvara la Praga 1959“,

In Anglia 
a fost organizată 

o „săptămînă de luptă 
pentru dezarmarea 

nucleară”
LONDRA 11 (Agerpres)
John Collins, canonicul cate

dralei Sf. Paul a declarat la 10 
septembrie în cadrul unei con
ferințe de presă fii calitate de 
președinte al organizației „Miș
carea pentru dezarmare nuclea
ră“ că aproape o treime din 
populația Angliei sprijină pro
punerea acestei organizații ca 
Anglia să renunțe în mod uni
lateral la arma nucleară. Cano
nicul a vorbit în legătură cu a- 
propiata „săptămînă de luptă 
pentru dezarmarea nucleară“, 
care se va desfășura în Anglia 
de la data de 13 septembrie la 
inițiativa organizației conduse 
de el.

Collins s-a referit cu satisfac
ție la scrisoarea lui N. S. Hruș
ciov în care se declară că Uniu
nea Sovietică nu va relua prima 
experiențele nucleare și a spus 
că dacă președintele Eisenhower 
și primul ministru MacMillan 
și-ar fi luat angajamente simi
lare, atunci aceasta ar constitui 
un mare pas înainte.

„Mișcarea pentru dezarma.,. 
nucleară“ cuprinde astăzi 350 
grupuri organizate în 11 regiuni.

din industria de țesături de bum
bac și aeronautică, sînt amenin
țați de primejdii noi, mereu mai 
grave. Marii capitaliști, proprie
tari de case și magnații hrăpă
reți de bursă, obțin profiluri re
cord. Se opune rezistență Ia mă
rirea salariilor, iar oamenii în 
vîrstă duc o viață de mizerie in
suportabilă. Acestea sfat rezul
tatele activității conservatori
lor“.

Conducătorii partidului comu
nist declară că în toate circtr 
scripțiile unde nu vor candiu- 
comuniști, membrii partidului 
comunist și cititorii ziarului 
„Daily Worker“ vor face propa
gandă pentru alegerea candida- 
ților laburiști.

In apel se exprimă protestul 
în legătură cu faptul că parti
dul comunist a fost lipsit de po
sibilitatea de a se adresa alegă
torilor prin radio și televiziu
ne.

13.15 Răsună cîntecul și jocul 
pe meleagurile patriei, 14,15 
Formații sovietice de muzică u- 
șoară, 14,30 La microfon: Sa
tira și umorul, 15,30 Din muzi
ca popoarelor, 16,45 Vorbește 
Moscova! 17,30 Formații artis
tice de amatori din București, 
18,00 Muzică ușoară imprimată 
pe discuri „Electrecord“, 18,27 
Concert de muzică romînească,
19.15 Muzică ușoară, 20,05 Pro
gram pentru iubitorii de roman
țe, 20,35 Muzică de dans, 22,30 
Cîntece și jocuri populare romî
nești.

------O—.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Prima melodie; AL. SA- 
HIA : Un cîntec din caval; LO- 
NEA: Marinarul îndrăgostit;
PETR1LA : De partea cealaltă; 

AN1NOASA : Taina lui Zemskov; 
VULCAN: Alarmă la graniță; 
LUPENI : Ei s-au jertfit pentru 
patrie; BARBATENI: Vînătoare 
tragică; URICĂN1: Umbrela 
sfîntului Petru.
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