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Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raiona’

Coosiâtuirca

luat loc tov. 
secretar al

Duminică, 5 iulie și luni, 6 iu
lie, în sala A.S.I.T. din Petro
șani a avut loc consfătuirea de 
sfîrșit de an a cadrelor didacti
ce din școlile de cultură gene
rală ale raionului nostru.

In prezidiu au 
Vîjdea Gheorghe,
Comitetului raional P.M.R., Șu
tea Gheorghe, președintele Sfa
tului popular raional, 
Samoilă, președintele < 
lui sindical raional, 
Tiberiu, instructor al < 
Iui regional P.M.R., 
Maria, secretară a 
raional U.T.M., cadre didactice 
fruntașe ca Boldtir Pauta, Pam- 
filie Gh. și Iliaș Iosif.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tov. Șutea Gh. După ce ai sub
liniat scopul aceste? consfătuiri 
Iov. Șutea a dat cuvîntul tov. 
Vîjdea Gh. care a prezentat în 
fața auditoriului raportul „Cu pri
vire la îmbunătățirea muncii 
de educare patriotică și interna- 
ționalistă a tineretului școlar“ 
Pe marginea raportului, în pri
ma ca și în a doua zi a consfă
tuirii a luat cuvîntul un număr 
important de cadre didactice ca
re, cu exemplificări din școlile

Momeu
Comitetu- 
Frankfurt 
Comitetu- 
Stoîcescii 

Comitetului

raionalâ a cadrelor didactice

lor, au arătat felul cum au reușit 
să imprime elevilor morala nouă, 
reaiizînd educația lor în spi-ritol 
patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar, la 
lecții, în orele de activități ex- 
trașcolare, în cadrul oretor de 
politehflizare în ateliere, la prac
tică, în excursii, pe lotof școlar 
etc.

încheierea lucrărilor constă-

tuîrii a avut loc luni. Cu acest 
pritei s-au luat o seamă de ba- 
tărtei cu privire ta îmbunătăți
rea conținutului lecțiilor în școli, 
a educării elevilor în spiritul 
moralei coțnuniste.

Azi, 7 iulie a. c., în continuare, 
cele j?este 400 de cadre didactice 
din Valea Jiului vor sărbători 
tradiționala Zi a învățătorului în 
sălile Teatrului de stat.

Festivitatea deschiderii taberei 
de curte din Antaoasa

Printre coroanele dese ale me
rilor ce mărginesc curtea școlii, 
cîteva raze aurii s-au strecurat 
nestingherite mîngîind obrajii 
îmbujorați ai copiilor care se o- 
priseră lîngă gardul cel nou, de 
sîrmă, privind spre curtea în ca
re mai mult de K)0 de pionieri 
și școlari formaseră un careu în 
¡¡uruj catargului pe care tocmai 
atunci se înălța drapelul unității 
de pionieri de la Școala de 7 ani 
din Aninoasa. Grupul de copii 
ce privea de dincolo de gard 
mă întîmpină ou regret parcă.

— Ați venit prea tteiziu tanti... 
A început de multișor deschide
rea taberei de curte. S-au dat 
rapoarte, s-a spus deviza, iar to
varășa directoare a taberei a a- 
nunțat deja și programul...

— Spunea că vor merge în ex
cursii și vor strînge plante...

— Medicinale completă ateul.
— Dar voi nu sînteți elevi de 

școală ? întreb.
■— Nu. Noi numai la toamnă 

mergem, răspunse mindru un bă
iețaș cu ochii ca mura.

— Liniște 1 a început progra- 
, mul artistic — se rătoi unul...

Intr-adevăr Mia Niculaescu, 
recita. Ochii tuturor erau ațintiți 
spre ea. O urmă Vochița, apoi 
Nuși și nu peste mult dansul flo
rilor executat de cîteva din ab
solventele clasei a Vl-a atrase 
toate privirile.

Președintele taberei anunță a- 
poi poezia : Pionierul de mîine. 
In fața careului se ivi un bon
doc de fată cu părul cîrlionțat, 
cu ochii de tăciune îmbrăcată în
tr-o rochiță scurtă de culoarea 
cireșelor coapte. Privirile tuturor 
se îndreptară spre micuța Monil 
ca Costinaș, absolventă a clasei 
I-a care, prinzînd curaj din zîm- 
betul micilor spectatori ce o pri
veau, începu :

„încerc și nu întîia oară
Cravata ta de pionieră, surioară

celor din jur o cuprindeau parcă 
cu tot mai multă căldură și drar 
goste. Iar după reverența de în
cheiere aplauzele nu mai conte
neau. Iși luă locul în careu mai 
îmbujorată Ia fată dte cum fu
sese.

Nu peste mult timp programul 
se încheie. Copiii se împrăștiaseră 
veseli, urmînd să se î&tîlnească 
peste o zi fa prima excursie din 
vacantă.

Montea se 
deodată de 
soare.

— De unde ai învățat poezia 
Monîco ?

— Din revista „Luminița“, 
răspunse aeeasta bucuroasă, apoi 
adăugă. Eu sínt abonată la „Lu
minița“ și toate poeziile te citesc. 
Dar aceasta ml-a plăcut tare 
mult și am învățat-o imediat... 
și... și n-am s-o uit tMciadată, 
nici cînd voi fi pionieră...

LICIU LtíCIA

v-ăzu înconjurată 
un grup de profe-

Primul turneu oficial 
b Valea Jiului al 

Operei Maghiare de Stat 
din Cluj

Opera Maghiară de Stat din 
Cluj întreprinde în curînd un tur
neu oficial în Valea Jiului. Cu 
acest prilej ea va prezenta baletul 
maghiar în 3 acte „Năframa“ de 
compozitor*.#? Keoassey Jeno. Co
regrafia și regia baletului sînt 
semnate de Harangozo Gyula ar
tist al popoiului și maestru de 
balet al Operei de Stat din Bu
dapesta.

Spectacolele vor avea loc în 
zilele de 10 și 11 iulie în Petro
șani, în ziua de 12 iulie în Lu
peni și 13 iulie în

Biletele pentru 
care vor fi date în 
șani se vînd prin
trttkii din localitate iar seara la 
casa de bilete a teatrului.

Petrila.
spectacolele 

orașul Petro- 
agenția tea-

------ ------- .... ___------------------------------------

Maicii absolvenți și-an susținut 
proiectele

Timp de-o săptămînă, la Școala 
tehnică de maiștri din Petroșani 
s-au ținut examenele de absolvire 
a maiștrilor. Fiecare absolvent a 
avut de întocmit cîte un proiect 
de diplomă, cu teme variate ca : 
„Deschidere, pregătire și exploa
tare”, „Studiul aerajulur unui 
bloc“ sau „Săparea unei lucrări 
principate de investiții”.

Proiectele au fost întocmite pe 
baza datelor practice culese de la 
exploatările miniere și a cunoș
tințelor teoretice primite în cei 
trei ani de școală. Majoritatea 
proiectelor au fost întocmite la un 
nivel ridicat, pe baze științifice și 
practice. Rezultate frumoase au 
obținut membrii de partid, care 
s-au situat pe primele locuri. Prin-

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

Reparațiile capitale s-au terminat
Cu luni în urmă Școala de 7 

ani cu limba de predare maghia
ră din Vulcan a intrat în repa
rații capitale.

Constructorii Stroe Constantin, 
Meszaroș Vasile, Custoiu Ion, îm
preună eu șeful de echipă Rizea 
Ilie de pe șantierul de construc
ții din Vuicar au privit cu mîn- 
drie legitimă rodul muncii tor. 
In locul școlii care purta ampren
ta anilor ce au trecut în ora
șul denumit odinioară sat i! pen-

Căci simt că doar atunci cîndva 
Cînd voi avea cravata mea 
Sub colturile tremurate 
Pionierește inima-mi va bate“... 
Cu fiecare vers rostit, privirile

sionarilor se zărește silu-ta unei 
școli complet refăcute. In noul 
an de învățămînt școala cea nouă 
va primi cti porțile larg deschise 
pe fiii oamenilor muncii din ora
șul întinerit

Lucrările de transformare a ve
chii școli într-una nouă, cu săli 
luminoa-se unde copiii minerilor 
din Vulcan să aibă condiții opti
me de învățătură, s-au terminat.

N. ROVENȚA 
corespondent

Peste o lună și cîteva zile muierii din țara noastră vor ♦ 
sărbători ziua lor. Ziaa minerului. Pentru cei din Valea Jiuiui ț i 
această zi înseamnă un prilej de afirmare a dragostei și recu- ți 
noștințel pe care o poarta partidalui și guvernului care au ti 
transformat Valea Jiului într-o Vale o fericirii și bunăstării. Și ț 
cum altfel și-ar putea exprima minerit simțămintele lor decit * 
scoțind cărbune mai bun, mai ieftin și mai mult. In întrecerea i 
socialistă se obțin noi și importante succese. Mă cîieoa din • 
acestea. t

C-m contribuția 
tuturor briqă^iior

Abatajul nr. 7 din sectorul 
al minei Uricani este supranumit 
abatajul celcr mai vrednici mi
neri. De ce ? Pentru că brigada 
care muncește aici obține în fie
care lună depășiri de plan care 
n-au 
bune. De pildă în luna 
minerii Sanciuc Gheorghe, Capo
tă Dumitru, Dăineanu Victor, Ma
tei Gheorghe și ceilalți membri 
ai brigăzii și-au depășit sarcinile 
de plan cu peste 1.400 tone de 
cărbaBe. A cum, brigada de la nr. 
7 se află tot în fruntea întrecerii 
socialiste. La mina Uricani lu
crează și alte brigăzi de mineri 
fruntașe în producție. Așa este 
de pildă brigada comunistului 
Scorpie Nicolae, cea a lui- Rusu 
Dumitru, Huțiițuc Gheorghe și 
altele.

in primele trei zile lucrătoare 
din luna iulie, din abatajele mi
nei Uricani au fost extrase peste 
sarcinile de plan aproape 400 to 
ne de cărbune cocsificabil. Acest 
nou succes care îi situează pe mi
nerii de la Uricani pe primul loc 
în întrecerea socialistă pe bazin, 
are Ja bază contribuția tuturor 
brigăzilor din abatajele minei.

I

scăzut sub 800 tone de că:_-
trecută

La mina 
nii iunie a 
toacelor I

Frontaliștii se afirmă 
din nou
Lupeni, încheierea îu- 
situat colectivele sec- 
B și II — sectoare

care au abataje frontale de mare 
capacitate — în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste pe mină 
Din frontalele sectorului II au fost 
trimise la ziuă 666 tone de căr
bune cocsificabil peste plan, iar 
din abatajele sectorului I B s-au 
dat peste plan mai bine de 1000 
tone de cărbune. Succesele obți
nute în iunie au constituit pentru 
minerii frontaliști din aceste două 
sectoare un puternic imbold la 
muncă mai spornică. Ajutați de 
conducerile sectoarelor lor, fron- 
taliștii din brigăzile conduse de 
Spînu Petru, Solomon Gheorghe, 
Ghioancă Sabin și din celelalte 
brigăzi au extras în primele trei

zile lucrătoare din iulie mai bine 
de 220 tone de cărbune cocsifi
cabil peste plan. Vorbind despre 
rezultatele muncii frontaliștilor din 
cele două sectoare de la Lupeni, 
trebuie menționat că la baza obțL 

nerii lor stă aplicarea perseverentă 
a inițiativei de a se extrage în fie
care zi cîte o fîșie de cărbune.

La mina Lupeni obțin rezulta
te bune în muncă și colectivele 
sectoarelor I A și IV A din aba
tajele cărora au fost date peste 
plan în primele trei zile lucră
toare 111 tone și, respectiv, 63 to
ne de cărbune.

In abatajele celor care 
dețin Z/Oasca de aurz...

...Fiecare zi lucrătoare înscrie 
noi rezultate bune în muncă. 
Primele trei zile lucrătoare din 
iulie au adus minerilor de aici 
bucuria depășirii sarcinilor de 
plan cu peste 180 tone de cărbu
ne. In abatajele sectorului V Lo- 
nea, sector distins cu „Casca de 
aur“ — munca este astfel orga
nizată îneît sarcinile de plan sînt 
depășite în fiecare zi cu cel puțin 
60—80 tone de cărbune. Tinerii 
mineri din brigăzile conduse de 
Burcin Gheorghe, Toacă Ștefan, 
Pilea Petru, Petric Simion care 
s-au angajat să extragă pînă la 
23 August cu 500—1000 tone de 
cărbune mai mult decît au sarej- 
na de plan, muncesc acum hotă- 
rîți ca angajamentele luate să fie 
îndeplinite chiar în cursul acestei 
luni

Angajamente noi m 
șantierul din Lupeni ?

In cadrul Grupului de șan- < 
tiere de construcții Lupeni, lu- ? 
nar, se țin consfătuiri de pro- $ 
ductie cu scopul de a se analiza i 
modul ciiiu a fost îndeplinit ? 
planul pe Iun« trecută și de a ț 
se discuta planul pentru luna > 
viitoare. 5

La ultima consfătuire ce a < 
avut loc în sala clubului Cons- 5 
tructorul din Lupeni au parti- < 
cipat aproape toți muncitorii 5 
constructori de pe șantiere J

In această consfătuire, '
prezentarea referatului asupra S 
îndeplinirii sarcinilor de plan, • 
numeroși participanți s-au *ns- 
cris la ciivînt. Mulți dintre a- I 
ceștia s-au angajat să mun- ) 
ceașcă mai mult și mal bine, > 
să aplice metode noi pentru în- >, 
deplinirea planului, pentru ie- 
ducerea prețului de cost al j! 
construcțiilor Astfel, tovarășul ț 
Cîșlea Dumitru s-a angajat să j 
economisească materiale făcînd C 
cîrligele pentru ferestre din de- 
șeuri și să îndeplinească planul 
Cu 5 zile înainte de termen, i, 
Faianțarul Cucu loan s-a anga- ț 
iat ca în cinstea zilelor de 6 si ’ 
23 August să îndeplinească pla
nul cu 10 zile înainte de ler- 
men, dulgherul Popescu Gheor
ghe s-a, angajat ca nrin între
buințarea materialului lemnos 
vechi și a deșeurilor să econo- J 
misească materiale m valoare 
de 800 lei

In cadrul 
dor Vintîlă, 
a chemat la 
fes zPpî ( 
brigăzile de la punctele de lucru 
ca prin întrebuințarea materto- 
lelor recuperate să economi
sească suma de lei 5.000. Zi
darul Găpitanu Gheorghe a pri
mit întrecerea si s-a angajat 
să-și depășească planul cu (5 
la sută și să economisească 
materiale în valoare Ho 3000 
lei

La chemare au răspuns și 
brigăzile conduse de Moga Au
rel, Stracovici Carol, Burlacu 
Florea, precum și alfi construc
tori care sînt hotăriji să î 
pine ziua de 23 August cu noi 
succese to producție

CIRSTOIU VALENTIN 
corespondent

după

Citiți în pag. IV-a
* Scrisoarea adresată de 

Manolis Glezos primului 
ministru al Greciei, Ka
ramanlis.

• Vizita Iui F. R. Kozlov în 
S.U.A.

* Inmînarea ordinului ,,Le
nin“ reprezentanților RSSA 
Buriate.

• Guvernul Ben 
demisionat.
„Sunday Times“ 
server“ despre 
vele tratativelor

și „Ob- 
perspecti- 
Est-Vest.

Gurion a

tre aceștia putem aminti pe: Ștu- 
pu Petru, Farcaș Dionisie, Simi- 
na Emil și multi alții care au a- 
vut proiecte bune și au dat răs
punsuri foarte bune la toate în
trebările puse de comisia de exa
minare, demonstrînd în felul aces
ta puterea de muncă a comuniș
tilor.

La lucrările mai mari brigada de bobinatori din cadrul prepai- 
rației Lupeni reușește să reducă timpul de bobin-are cu cîte 3—4 
zile, uneori chiar și cu mai mult.

Recent, ia rebobirrarea unui rotor cu bare de ia bateriile de 
zețaj, echipa condusă de candidatul de partid Popovici Bujor a re
dus timpul de rebobinare cu 5 zile. Clișeul ni-i prezintă pe membrii 
brigăzii iui Popovici Bujor — Fabian Andrei. Frătilă loan și Bălă
nuță Gheorghe în timpul lucrului.

< 
i: 
i

<
i
?
*
<'<<
>
!
$5

consfătuirii Isto- 
instalator, de apă 
întrecere în eins- . 

de 23 August toate $ 
1 - ' - î 1 - 1-- - . 1,».»

¡: 
í

I J 
înttm- J 

...\J



2 sTEKQOl roșu

SĂPTĂM/Nl

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

camioane, nu promisiuni

De la Comisia 
raională de fotbal
Ca oricare competiție sportivă 

care se desfășoară în țara noas
tră și campionatul raional de 
fotbal se organizează după nor
me oficiale fixate de F.R.F.A 
Condiția de bază, în afară de ce
lelalte norme obligatorii, este 
LEGITIMAREA INDIVIDUALA 
a jucătorilor.

In raionul nostru, pentru a d.i 
posibilitatea participării colective
lor la această competiție de ina- 
să a campionatului categoriilor 
inferioare, cu scopul ridicării e 
lementelor dte valoare, U.C.F.S. 
ul, în speță Comisia raională de 
fotbal, a admis anul trecut par
ticiparea colectivelor pe bază de 
tabele nominale, (fără legitima
ții individuale).

Incepînd cu competiția campio
natului raional pe anul 1959.1960, 
nu se va admite nici unui colec
tiv participarea la această com
petiție decît riscă jucătorii pose
dă legitimații individuale.

—=★=—

Gupa „2 iulie” la iupte
In sala 4 Jiu a avut loc dumi

nică o întîlnire de lupte între e- 
levii Școlii sportive U.C.F.S. Pe
troșani și luptătorii de la Mine
rul Petrila, organizată în cinstea 
zilei de 2 iulie. Au participat 20 
de luptători dintre care au cîș- 
tigat pe categorii următorii; 
Categ. 52 kg — Sîrbu Gheorghe; 
categ. 57 kg. — Vireag Mihai; 
categ. 62 kg. — Ionică Gheorghe; 
categ. 67 kg. Manoilă Con
stantin; categ. 73 kg. — Tara- 
leșca Cezar; categ. 79 kg. — 
Hardoi Alexandru; categ. 87 kg. 
— Biro Alexandru; categ. grea 
Mathe Adalbert.

;-ü

LA ORĂȘTIE
Trăgătorii orașului

„Cupa
in zilele de 4 și 5 iulie î|> ora

șul Orăștie, consiliul raional 
U.C.F.S., sprijinit de consiliul 

■ U.C.F.S. regional Hunedoara, a 
organizat „Cupa Dacia“ la tir, 

' la care au fost invitați cei mai 
buni trăgători din raioanele re 

1 giunii noastre.
După două zile de întreceri, 

cel mai bun punctaj j-au obținut 
sportivii raionului Petroșani, cu
cerind astfel și trofeul acestei 
competiții.

Iată cine 
sport 3x10; 
ca Nicolae 
— Ionescu . ,
nioare: locul I — Hlopețchi Ma-

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

Întîlniri prietenești de fotbal

s-a evidenjiat: armă 
seniori: locul I Boș- 
241 puncte; locul II 
Gelu 224 puncte; se-

Pentru a se cunoaște mai bine 
și pentru dezvoltarea relațiilor 
tovărășești, colectivele mai mul
tor instituții din orașul Petro
șani au hotărît organizarea unor 
întîlniri prietenești de fotbal. 
Pînă în prezent au avut loc mul
te asemenea întîlniri. lată rezul
tatele înregistrate cu ocazia a- 
cestora : A. S. Sănătatea—A. S. 
Stăruința, 3—2 în primul meci, 
iar în cel de-al doilea, 2—6; 
A. S. Sănătatea — Steagul roșu, 
3—1; Steagul roșu — A. S. Stă
ruința, 3—1; Steagul roșu — 
Dinamo (S), 3—3; Dinamo (S) 
— Dinamo (M), 0—0.

In ultimul meci amical s-au 
întîlnit formațiile A. S. Sănăta
te» — Dinamo (S). Victoria a 
revenit primei formații cu sco-

BOX : Minerul Lupeni —
întîlnirile de box devenite tra

diționale în Lupeni, aduc în ring 
noi pugiliști. Aceasta este încă 
□ dovadă că performanțele bune 
se obțin, în orice sport, nu numai 
prin antrenamente ci și prin în- 
tîlniri chiar amicale, din care spor
tivii nu au decît de învățat. Exem
plul pugiliștilor din Lupeni ar 
putea fi urmat și de alte asociații

< sportive care, fără nici un motiv,

TURISTICE“
rar dinainte stabilit, a oricărui 
masiv din tară pe timp de o săp- 
tămînă, amintind dinainte Agen
ția de turism Petroșani pentru 
ca aceasta să le poată asigura 
mijloace de transport, locurile ia 
cabană, precum și călăuze-ghi- 
duri care să-l conducă pe vizita
tori prin locurile stabilite. Sînt 
organizate, de pildă, astfel de 
săptămîni turistice în masivele 
Retezat, Făgăraș, Ciucași, Bu- 
cegi, Apuseni, etc. O.N.T. Car- 
păți, prin agenția din Petroșani, 
pune la dispoziția oamenilor 
muncii din Valea Jiului, condu
cerilor întreprinderilor interesate, 
tot materialul documentar pri
vind organizarea săptămînilor 
turistice și, bineînțeles, posibili
tatea realizării lor. După cum 
se știe cu cît un colectiv care do
rește să facă asemenea excursie 
este mai numeros, cu atît redu
cerile de preturi sînt mai mari. 
In afară de aceasta. în excursie, 
cu cît sînt mai multi — este un 
lucru știut — cu atît timpul pe
trecut este mai plăcut, inai inte
resant.

Minerul Petrila luptă pentru 
promovarea în campionatul regional 

de fotbal
In cadrul barajului de califi

care pentru campionatul regio
nal de fotbal, echipa Minerul 
Petrila a obținut duminică, la 
Călan. cea de a doua victorie în- 
tîlnind de data aceasta echipa 
campioană a raionului Bradi — 
Recoltă Bucuresci cu 2—0 (1—0). 
Jocul începe într-un ritm rapid 
datorită valorii aproape egale a 
echipelor. Ambele formații au si-

In fiecare simbătă după-amia- 
ză și duminică dimineața, zeci și 
zeci de oameni ai muncii, echi
pați de drum lung, purtînd ruc
sacuri pline, se îndreaptă veseli 
spre culmile îmbietoare ale mun
ților. Priveliștile muntoase ce in
cintă și desfată ochiul sînt pre
sărate în tara noastră, ici, colo, 
cu cabane primitoare adevărate 
case de odihnă în care aerul, apa 
și mîncarea sînt de neîntrecut.

Pentru ca vizitarea și cunoaș
terea frumuseților patriei noas
tre să fie cît mai propice și la 
îndemîna oricărui doritor, O.N.T 
Carpați pune la dispoziția turiș
tilor mijloacele de transport, ca
zarea și masa la cantine cu re
duceri însemnate de prețuri. Tot 
în acest scop în ultimul timp 
O.N.T. Carpaji organizează așa 
zise săptămîni turistice care ofe
ră deosebite posibilități oameni
lor muncii de a-șl petrece conce
diul sau vacanta într-un mod pe 
cît de plăcut pe atît de folositor. 
La cererea unui colectiv (grup) 
de muncitori. O.N.T. Carpati a- 
sigură cunoașterea pe un itine-

Petroșani au cucerit 
Dacia“
ila ,231 puncte; locul II — Nagy 
Mari a 226 puncte; junioare: lo
cul I — Hlopețchi Mariana 229 
puncte..

Pistol viteză: Locul I — Co- 
man Ioan 154 puncte.

Avînd în vedere că la sfîrșitul 
acestei luni trăgătorii raionului 
nostru vor fi invitați la o com
petiție de tir mult mai mare la 
Cluj, ar fi bine ca în această pe
rioadă să se continue cu perse
verență antrenamentele pentru ca 
și la această competiție compor
tarea trăgătorilor petroșeneni să 
iie cît mai merituoasă.

S. BALOI 
corespondent 

rul de 4—3, în timp ce prima re
priză se terminase cu scorul de 
3—3. Ambele echipe au jucat cu 
însuflețire pentru a obține vic
toria, fapt ce a făcut ca întîlni 
rea să fie viu disputată. Golurile 
au fost înscrise de Vonica (min. 
8), Anisie (min. 15 și 62) și 
Tică (min. 33 din 11 m.), pentru 
învingători, iar pentru dinamo- 
viști au înscris Boaru (min. 9 și 
29) și Oșwald (min. 28).

La fluierul lui I. Deleanu, ca
re a condus bine întîlnirea s-au 
aliniat următoarele formații .- 
A. S. SANATATEA: Marian, 
Dîrlea, Buzerea, Samoilă, Stan- 
cu, Iacob, Rusu, Tică, Anisie, 
Vonica. Mărilă. DINAMO (S) : 
Gheviza, Frîncu, Cherecheș, Ște
fan, Oswald, Simon, Georgescu, 
Nagy, Boaru, Popescu, Rădulescu.

-C--------------------

Metalul Oțelul Roșu, 10-4
se socotesc în această perioadă 
„în vacanță*.

Să revenim la boxerii iupeneni. 
Duminică ei au întîlnit cunoscuta 
formație de pugiliști din cadrul 
Asociației sportive Metalul Oțelul 
Roșu. După o frumoasă partidă 
în care s-au remarcat ca buni 
pugiliști lupenenii David, Drago- 
mir, Grădinara și Smiguieț for
mația Minerul a învins cu 10—4.

tuatii favorabile de a deschide 
scorul. Cu toate acestea, primul 
gol cade în minutul 37 în urma 
unui șut fulgerător de la 25 me
tri tras de extrema dreaptă 
Gross. După pauză jocul devine 
și mai palpitant și ambele echi
pe aruncă în luptă ultimele re
zerve de energie. Asistăm la cî- 
teva faze foarte frumoase la am
bele porti. In minutul 85 Flai- 
der, la o greșeală a stoperului 
advers, trimite mingea cu capul 
în plasă peste porfirul venit în 
întîmpinare.

La victorie au contribuit toți 
cei II din echipa Petrllei care 
neprecupetirid hici un efort au 
dat dovadă de dragoste față de 
culorile colectivului pe care îl 
reprezintă. Duminica viitoare, tot 
Ia Călan, echipa Minerul din Pe
trila va întîlni formația C.F.R. 
Teiuș într-un joc decisiv din a- 
cest baraj.

★

In cadrul „Cupei R.P.R.'1, la 
Lonea echipa Parîngui din loca
litate trebuia să întîlnească for
mația Dinamo Orăștie care nu 
s-a prezentat. Deci 3—0 pentru 
Lonea. Echipa Parîngui a susți
nut totuși un joc amical cu Pre- 
parația Petrila pe care a învins-o 
cu 5—1 (2—0). Noua formulă
aplicată de loneni, cu Stoicoi în 
linia de atac, a dat rezultate, a- 
cesta mareînd 4 din 
luri el fiind înlocuit 
de Dobrescu.

BARTHA

cele 5 go- 
cu succes

EUGEN
corespondent

:---------Q---------

TffliS t! IÎBJ ; Faza raională a concursului 
republican individual

In zilele de 27 iunie—1 iulie 
s-a desfășurat pe terenul de tenis 
de pe stadionul Jiul din Petro
șani concursul republican indivi
dual categoria Il-a la probele de 
simplu și dublu, bărbați și fe
mei.

Au participat la bărbați 32 
de jucători, dintre care juniori 
elevi ai Școlii sportive U.C.F.S 
de tenis. Partide de un bun ni
vel tehnic au fost întîlnirile din
tre : Rădulescu S. — Tolvay I 
Petrescu C. — Cosma, de 
Școala sportivă U.C.F.S.

Rezultate tehnice, semifinale: 
Popescu V. — Glisici G 4—I 
(după 3 ore de joc); Pascu M.— 
Petrescu (1 3—0; La fete 
tigat Mocanu A. (Jiul).

Finala bărbați: Popescu 
Pascu M

Finala 
Zapp M.

Dublu bărbați, semifinale: Po
pescu R., Oană — Petreanu, 
Tolvay 2—0, Popescu V., Pascu 
M.» — Bone» M., Piso I. 2r-0. 

a cîș-

3—1.
fete : Mocanu

2—0.

Constructorii de drumuri din 
Valea Jiului au de executat anul 
acesta un mare volum de lucrări' 
pentru a termina modernizarea 
șoselei care străbate principalele 
localități ale raionului

Pentru ducerea1 la bun sfîrșit a 
sarcinilor de plan, noi avem ne
voie de autocamioane pentru trans
porturi de pămînt, piatră, asfalt 
Aceste camioane basculante tre
buie aă ie primim de la I.R.T.A.— 
Petroșani — unitate 
transporturi.

A trecut jumătate 
nu putem spune un 
despre felul cum

delocală

dar 
bun

de an, 
cuvînt 
s-a achitat 

I R.T.A. de obligațiile ei fată de 
noi. Tov. Vișlovschi Mihai, direc
torul acestei unități, inginerii $ei 
Cri stea și dispecerul lliescu nu au 
respectat pînă acum nici un con
tract. convenție, minută încheiată 
între șantierul nostru și între
prinderea d<* transport. De pildă, 
ultima „minută“ încheiată preve
de să primim cîte 7 autobasculan
te pe zi însă niciodată n-am pri
mit attten mașini • 
2—3 mașini — cu

d? obicei vin 
întîrziere de

------------- O------- -------
STANTANEE

VÎNZĂTORUL FĂRĂ NUME.
I N

res- 
lost 
mă- 
Fe- 
bu-

Marți dimineața în fața unității 
de carne a halelor din Petroșani 
s-a oprit un camion. Din camion 
au fost coboiîte două Luturi 
pectabile de carne, care au 
duse suspect de repede în 
celărie, învelite în rogojine. 
meile ce așteptau carnea se 
curară. Cînd să meargă însă pen
tru bonuri la casă, casierița... ni
căieri.

— Ce ne facem ’
— Veniji aici, că vă distribui 

eu carne și. fără bonuri Banii 
mi-i dați direct mie... Am carne 
bună, adusă direct de la frigori- 
ferul din Lupeni.

Vorbise vînzătorul, un vînză- 
tcr nou, necunoscut. Cine era ? Ni
meni nu putea spune precis, unii 
zic că ar fi fost un vînzător din 
Lupeni. F.1 a fixat preț unic de 
VÎnzare a cărnii : 10 lei pentru
Orice calitate și pentru cea de 8 
lei ca șl pentru cea de 10 lei. 
Femeile nu se supărară de acest 
preț, deși banii îi dădeau direct 
vînzătorulu;, i 
Rle de carne 
rau mai toate 
bine cîntărite.

De misterul
i" a

mai ales că bucă- 
vîndute, ciudat, e- 

: fără os și foarte

acestei „bunăvoin
țe“ a necunoscutului vînzător 
și-au dat seama însă acasă, cînd 
carnea cumpărată s-a dezghețat,

Pretext dramatic prezentat la Aninoasa
Zilele trecute, pe scena clubu

lui minier din Aninoasa, colecti
vul de avocați din Petroșani, îti 
colaborare cu Teatrul de stat din 
Petroșani a prezentat pretextul 
dramatic „Divorț... ?“. Sutele de 
spectatori care au umplut sala, 
au avut prilejul să asiste la o

IN CLIȘEU : O fază din jocul 
Cobzuc — Turdeanu ini care 

primul se pregătește să 
servească. — 

multe ore —■ care după ce efec
tuează cîteva curse pleacă la ga
raj pe motiv de diferite defec
țiuni .

Din cauza transporturilor hao
tice. care deja au ajuns insupor
tabile pentru noi, avem pierderi 
mari, neputînd executa la timp și 
în bune condițiuni lucrările pro
gramate.

Această situație trebuie curma
tă neîntîrziat. I.R.T.A. este o în
treprindere socialistă și éa este 
obligată să-și respecte angaja
mentele și obligațiunile față de 
alte unități socialiste ale econo
miei noastre nationale. Ar fi bi
ne, dacă organele regionale și de
partamentale în transporturi ru
tiere ar lua măsurile corespunză
toare pentru curmarea „obiceiu
lui“ de la 1.R.T.A. Petroșani de 
a face numai promisiuni și de a 
mi respecta obligațiunile de pres
tații. Noi ne-am saturai de atîtea 
«.orbe goale!

ing. MAR1NESCU D1ON1SIE 
șeful șantierului de drumuri — . 

Petroșani

arătîndu-se a fi alterată de-a bi- 
nelea.

Gospodinele Burz Elena și 
Ionescu .Varia, două dintre cele 
înșelate, discutau între ele.

— Să i dăm pe mîna Sanepidu
lui...

— Ba, să anunțăm miliția eco-' 
nomică... Aceasta e escrocherie 
curată, a vîridut carne care nor
mal trebuia aruncată...

— Poate ne înșelăm, să mer- 
gem iar la hale, să vedem care-i 
situația.

Ferrieilc au ajuns Ia măcelărie 
pe cînd vînzătorul cu pricina se 
pregătea să plece.

— Tovarășe, ne-ai Vîndut car
ne stricată...

— Sst 1 sări vînzătorul. Dacă 
nu vă place, vă dau banii îna
poi. Poftim 10 lei.

— Bine, dar nu 
nea...

— Nu-î nimic șl 
voie de en, omul 
iertați...

Femeile, dlntr-o milă prost frr 
țelească, l-eu iertat. Cum nu tre
bui« însă sâ-1 Ierte organele în 
drept. Acestea trebuie să tragă 
neîntîrziat la răspundere pe acest 
„necunoscut" vînzător, care a r A 
„uitat” cum îl cheamă cînd a fost z 
vorba să 1 se afle numele.

I. STRAUȚ

am adus car-

așa n-am ne- 
mai greșește,

o

dezbatere dintr-o sală a tribuna
lului. Pretextul dramatic prezen
tat la Aninoasa a reușit să răs
pundă unor scopuri majore, care 
urmăresc să consolideze viața so
cială în spiritul moi alei noi, so
cialiste, fiind mult apreciat de 
spectatorii aninoseni.

Intîlnirile pentru categoria I 
din cadrul aceluiași campionat la 
care au participat peste 20 de 
tenismeni din Petroșani și Lu
peni au avut loc vineri, sîmbătă 
și duminică. Cele mai importante 
incuri au fost : Turdeanu (Jiul) — 
Simniceanu (Lupeni) 3—0; Cob
zuc — Turdeanu (Jiul) 3—1 ; 
Turdeanu - -. Petre Alexandru 
(Lupeni) 3—0: și luhasz — Po- 
nescu Vasile 3—0; luhasz — 
Vasilescu 3—0; (toți de la Jiul). 
Finala dintre luhasz și Cobzuc a 
avut loc ieri după-amiază pe a- 
celași stadion. La fete ca^goria 
f-a în finală s-au întîlnit Cenușă 
și Mocanu de la Jiul, prima în- 
vingînd cu 2—0.

Faza raională a campionatului 
R.P.R. de tenis pe echipe la cate
goria II va avea loc azi 7 iulie și 
mîine la Lupeni. Participă echi
pele Jiul II Petroșani și Minerul 
Lupeni. Sîmbătă și duminică, tot 
la Lupeni. și în cadrul aceluiași 
campionat au loc întîlnirile tenis- 
menilor din categoria I-a.
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h EdilHfa pQlilhă au apaiRl
K. MARX — F. ENGELS : 

Opere, voi. 5. 680 pag., 15 lei.
Volumul 5 al Operelor luii 

Marx și Engels cuprinde lu
crările scrise de întemeietorii 
socialismului științific în pe
rioada martie—noiembrie 1848 
îti care ei aplică materialismul 
istoric la analiza evenimente
lor politice contemporane.

FRANZ MEHRING — Rari 
Marx: Istoria vieții sale.

Lucrarea constituie un scurt 
istoric al muncii asidue desfă
șurate de K. Marx în colabo
rare cu F. Engels pentru ela
borarea socialismului științific 
și organizarea și conducerea 
mișcării muncitorești interna
ționale. •'^hring descrie viata 
și activitatea lui Marx în strîn- 
sâ legătură cu evenimentele 
importante ale mișcării munci
torești internaționale.

Tovarășul Biro Iosif ou și-a îndeplinit 
sarcina de partid

se întîlnesc

- le-a dat o 
și în multe 

să devină

„Face absențe nemotivate ? Gă
sim noi medicamente pentru boa
la lui Biro Iosif și-l lecuim de 
ea“ — și-au zis tovarășii din bi
roul organizației de bază de la 
sectorul IX al minei Lupeni. Au 
cumpănit în tot felul gîndind la 
sarcina de partid cea mai nimeri
tă ce urma s-o primească candi
datul de partid Biro Iosif. După 
ce- au chibzuit, în dreptul nume- 

, lui lui Biro Iosif au scris : va 
'’esfășura muncă de convingere

< la om la om pentru combate- 
>rta nemotivatelor în sector. Au 
stabilit tot atunci ca membrul de 
partid Mike Iuliu să-l controleze 
și să-l ajute pe Biro Iosif la în
deplinirea sarcinii de partid. Sînt 
amîndoi electricieni, 
zilnic șl ne deasupra prin mîna 
comunistului Mike au trecut mul
te vlăstare tinere cărora. Pe itn- 
gă că le-a pus în mină brățara 
de aur -— meseria 
educație sănătoasă 
cazuri i-a recomandat 
candidați de partid.

Tovarășii din biroul organizației 
de bază erau siguri că Biro Iosif 
își va îndeplini sarcina de partid. 
Se va îndrepta el însuși — de 
aceea a primit chiar această sar

cină — și pe urmă, vorbind des
pre experiența lui proastă dina
inte și felul cum a ajuns să se 
schimbe, îl va convinge și pe alti 
■muncitori, care au ..boala“ nemo- 
/ațelor, sil se lecuiască de ea.
Cei ce l-au dat această sarcină 

au chibzuit bine. Mai bine zis 
i-ău dat odată cu sarcina de par
tid și o mînă de ajutor. Biro are 
trei copii, e muncitor săritor, pri
ceput, cunoscut pentru vrednicia 
lui. Sînt cunoscute de mulți 
muncitori din atelierul electric ca
zuri cfnd pentru remedierea unor 
avarii Bi.n rămîne nemîncat, mur
dar. schimburi de-a rîndi'l acolo 
unde este trimis. Cu toată lauda 
care i se aducea pentru muncă, el 
a fost penalizat de mai multe ori 
cu cîte 200 lei pentru absențele 
nemotivate. Mare și costisitoare 
boală pe capul omului 1

La adunarea generală a orga
nizației de bază care a fost ținuta 
în urmă cu o jumătate de an. can
didatul de partid 
aflat de sarcina 
i s-a încredințat, 
promițînd să și-o 
plinire.

Biro Iosif, a 
permanentă ce 
A încuviințat, 
ducă la înde-

Pod bascul
Recent, 1?, preparația Lupeni au 

fost terminate probele de etalo- 
nare și omologare la podul bas
cul de 100 tone — unicul de acest 
tio construit în țară. Este vorba 
de un nod bascul prevăzut cu 
două platforme de cîntărire de 
10 + 6 metri pentru vagoane 
C.F.R. de orice mărime, construit 
la uzinele ..Balanța“ Sibiu. După 
ce Direcția generală a metrolo
giei București va emite autoriza
ția de funcționare, beneficiarul — 
preparația I.upeni — va putea in
tra în posesia podului bascul 
puttnd începe cîntărirea cărbune
lui din vagoane.

Prin intrat ea în funcțiune a a- 
cestui pod bascul se va îmbună
tăți substanțial procesul de cîntă- 
rire a vagoanelor cu cărbune. 
Bunăoară, calculele volumetrice 
(aproximativ) ce se efectuează

Duminică dimineața, profltînd de timpul frumos, numeroși 
cuitori ai cartierului 1 Mal din Petroșani au ieșit la muncă 

luntară pentru amenajarea străzii Progresul, cartierul Fero. Tineri și 
vîrstnici, femei și bărbați cu unelte proprii au muncit timp de cîteva 
ore pentru ca strada Progresul să capete o înfățișare Cit mai plăcută.

IN CLIȘEU: Un aspect de la munca voluntară a locuitorilor 
cartierului Fero Petroșani.

ssăâsâBSsî '_____~-----------------

lo- 
vo-

De la adunarea generală au 
trecut mai multe luni. Aproape în 
fiecare lună în carnetul de pontaj 
al muncitoriloi de ia atelier Bi
ro a figurat cu cîte o absență 
nemotivată
- Pe cine ai lămurit să nu 

facă nemotivate, ce exemplu le 
dai tu celorlalți muncitori din a- 
telier ?! — ti luă la rost comu
nistul Mike într-o zi.

— Pe cine să lămuresc că doar 
în secție nu mai eu mai fac ne
motivate — recunoscu cu capul 
plecat Biro

La un alt nemotivat făcut de 
Biro, comunistul Mike se apucă 
din nou de el mai cu o glumă, 
mai cu o dojană, doară-doară s-o 
îndrepta omul pe făgașul cel bun.

— Ioșca, unde mi-ai fost ieri ? 
De vorbă frumoasă tu nu înțe
legi. Om serios ești tu, om cu 
trei copii, ce se alege de capul 
tău ? Fiecare om mai bea cîte o 
țuică dar nu-și uită capul ca tine 
pe drum...

Biro Iofii s-â obișnuit să-șl re
cunoască de fiecare dată vinovă
ția, s-a obișnuit să promită că se 
va îndrepta, dar numai atît 1 A 
trecut o lună și iată-l din nou 
singur din secție pe lista celor ce 
fac nemotivate. A fost, chemat 
atunci în fața biroului organiza
ției dte bază și pus să-și dea pă
rerea despre felul cum îsi înde
plinește sarcina de partid. L-au 
luat la rost și comuniștii Cîta Ni- 
colae și Curai Adalbert.

A trecut ș! luna iunie Tovară
șul Biro Iosif, spre surprinderea 
și bucuria multora, n-a făcut în 
această lună nici o nemotivată. 
Să fie un început promițător ? Se 
poate. Cu toate acestea tovară
șul Biro Icsif pînă acum nu și-a 
îndeplinit sarcina de partid ce i-a 
fost încredințată. In secție au a- 
nărut simptome noi de boală la 
tovarășii Mticea Ioan, Gali Fran- 
cisc și Müller Aladár. Cînd simn- 
tomele de boală vor fi combătute 
si în secție nimeni nu va mai 
avea absente nemotivate, care se 
știe bine că aduc mult rău pro
ducției, atunci tov. Biro Iosif va 
putea să spună : cu ajutorul, co
muniștilor mi-am îndeplinit și eu 
prima sarcină de nartid ce mi-a 
fost încredințată. Mi se poate da 
o sarcină mai grea...

C. MORARI'
O-------------------

de 1OO tone
la vechiul sistem de cîntărire sînt 
eliminate complet, redueîndu-se 
astfel posturile neproductive pres
tate la măsurătorile volumetrice. 
După intrarea primului bascul în 
funcțiune vor începe lucrările de 
montaj la al doilea pod bascul 
de 100 tone cu care va fi înzes
trată preparația Lupeni. Astfel 
de poduri bascule vor fi montate 
de asemenea la preparația Petrila, 
la separația minei Vulcan precum 
și la Uricani.

Fundațiile podului bascul au 
fost turbate de brigăzile de beto- 
niști de la șantierul O.C.M.M Lu
peni. La lucrările de montaj au 
contribuit, alături de montatprii 
uzinei „Balanța“ Sibiu,, Nistor 
Cazan și Bozdoc Valeriu, munci
torii din echipele de montaje ale 
O.C.M.M.-ului conduse de tovară
șii Dornik Ștefan și Wisermaier 
Erwin.
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: ISPRAVA DE 
: „GOSPODAR“|
• Pentru anul acesta1, OCMM- j
• ul trebuie să execute — prin- 4
• tre multe alte lucrări — și mo- ț 
J dernizarea drumului spre A- « 
‘ ninoasa. In acest scop, au fost * 
« procurate șt butoaiele de *
• smoală care au fost depozitate I 
Z pe un teren viran de pe malul1!
• Jiului — lingă topitorul de bl- )
• turn de la Livezeni. 4
« Dar, din cauza dezinteresului | 
ț tov. ing. Turnă Dumitru care ♦
• răspunde de această acțiune, 4
• butoaiele de smoală au foat’4
• așa de prost depozitate Incit 4
• toată smoala s-a scurs din bu- 4
î foaie amestecfndu-se eu pă- ! 
! mint și... iarbă. *
! Cine plătește paguba? î 
î ÎN CLIȘEU: Vedere a „cl- • 
»
J smoală.

mitirului“ butoaie
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Întrecerea 
siderurgiștilor

In primul semestru al anului, 
sidetrurgiștii hunedoteni au 
produs peste plan 11.650 tone 
fontă, 21.467 tone oțel, 7.520 
tone țagle laminate, 36.000 tone 
cocs metalurgic etc. Depășirile 
de plan înregistrate anul acesta 
au fost obținute pe seama ridi
cării indicilor de utilizare a a- 
gregatelor. In secția furnale 
noi, de pildă, s-a realizat în ul
timele două luni cel mai înalt 
indice mediu de utilizare cunos
cut pînă acum la furnalele din 
Hunedoara : 0,900 tone fontă 
pe m.c. volum util de furnal și 
zi calendaristică. Ca urmare a 
acestui fapt, numai la furnalele 
noi s-au dat peste plan în se
mestrul I 10.500 tone fontă. Ba
zați pe experiența cîștigată în 
primul semestru, siderurgiștii 
din mai multe secții ale combi
natului au discutat în consfă
tuirile de producție posibWita- 
tea de a ridica întrecerea socia
listă pe o treaptă și mai înaltă, 
iuîndu-și noi angajamente în 
cinstea marii sărbători de la 23 
August. Astfel muncitorii care 
deservesc cele,două furnale noi 
automatizate s-au angajat să 
dea în perioada 1 jujije — 23

PREZEN-TARE

„MERIDIANUL DE FOC
Tinărul scriitor Vasile Nico

rovici, autorul volumului de re
portaje din Hunedoara, intitulat 
„400 de zile in orașul flăcări
lor". a dăruit cititorilor un nou 
volum, „Meridianul de foc“, în 
care, continuînd să îmbrățișez« 
genul abordat în cartea sa ante
rioară, se dovedește a fi un vir
tuos mînuitor al condeiului în 
crearea unor reportaje de esență 
de o apreciabilă ținută artistică 
și ideologică.

„Meridianul de foc“, după cum 
chiar autorul îi lămurește sen
sul, este meridianul aflat la 23 
grade, care unește, cu aproxima
ție trei localități: Albac, Hune
doara, Lupeni. După ce în par
tea l-a a volumului, autorul face 
o cronică din Munții Apuseni, 
descriind lupta moților de aici 
conduși în cele două răscoale, 
în prima de Horia, iar în cea 
de-a doua de Avram Iancu, de- 
mascînd diferitele mijloace mis
tice prin care clasele dominante 
din trecut încercau să „justifice“ 
mizeria maselor populare. în 
partea „Aur șl mizerie“ prezin
tă un tablou pregnant al situa
ției de înapoiere în care au trăit 
oamenii din această parte a țării.

Descriind cîștigurile fabuloase 
ale patronilor minelor de aur. 
precum și umilința în care au 
trăit cei mulți, autorul înfierea
ză nedreptatea socială ce a dom
nit odinioară aici, pune față în 
față trîndăvia și fărădelegile 
claselor avute cu însușirile su
fletești atît de nobile ale celor 
ce muncesc. Din ultima parte a 
primului capitol, intitulat „Mi
nerul Ion Roșea“ răzbate cu vi
goare viața cea nouă, aspirațiile 
celor ce muncesc liberi ae orice 
exploatare.

In capitolul II, „Hunedoara 
de azi“ V. Nicorovici își închină 
rîndurile clocotului muncii crea
toare a siderurgiștilor, succese
lor obținute pe calea dezvoltării 
industriei grele a patriei noastre, 
vieții noi pe care o trăiesc oame
nii de azi ai străvechii așezări 
străjuite de castelul Huniazilor.

Capitolul III, cel vast

August peste plan 7.500 tone 
fontă. Colectivul uzinei cocso- 
chimice s-a angajat ca în a- 
ceeași perioadă să depășească 
planul de producție cu 19.000 
tone cocs metalurgic, iar oel al 
secției laminoare vechi și-a spo
rit angajamentul în cinstea zi
lei de 23 August cu încă 2.000 
tone de laminate.

Jos și 
Drașov, 
raionul 
raionul

patriei.

Cartea la sate
In anii puterii populare 

satele regiunii Hunedoara 
luat ființă 547 de biblioteci. ... 
cent s-au deschis noi biblioteci 
în comunele Galda de 
Cricău, raionul Alba, 
raionul Sebeș, Demsuș, 
Hațeg, Rapoltu Mare, 
Hunedoara și altele.

înainte de eliberarea 
nu exista în satele regiunii nici 
o bibliotecă. Un mare număr de 
țărani muncitori erau analfa- 
beți.

Bibliotecile sătești din regiu
nea Hunedoara. înzestrate cu 
536.000 de volume, au astăzi 
peste 73.240 de cititori perma
nent!. Multi dintre ei sînt foști 
anaifabeti.

In cadrul bibliotecilor se or
ganizează seri literare și știin
țifice, recenzii de cărți etc.

tn 
au 

Re-

„La orizont 
munții“, „Vulcan“, „Ani- 
„ Lupeni“, „Cîmpu luii 
„Petrila“, „Petroșani“ 

evocă aspectele cele mai 
viața cea 

trăiesc minerii 
uriașele

de V. Nicorovici
dealtfel, intitulat „O cetate a 
revoluției“, este închinat Văii 
Jiului. Cu măiestrie, folosind 
imagini din cele mai convingă
toare, încă de' la începutul aces
tui capitol intitulat „La început 
au venit păcurarii“, autorul in-, 
troduce cititorul în negurile tre
cutului acestor meleaguri. In cela 
ce urmează, în „Un secol care 
acuză„Cetatea revoluției“, 
întîlnim zugrăvită în culori vii, 
emoționant, viața cea grea dusă 
de minerii Văii Jiului în vremu
rile trecute. Autorul, bine docu
mentat, folosește numeroase cifre 
și fapte care aproape că vorbesc 
de la sine despre existența mize
ră1 a oamenilor din Valea plîn- 
gerii de~altă dată. Se evocă eve
nimente importante din mișca
rea muncitorească din Valea Jiu
lui ca de pildă greva din 1929 de 
la Lupeni și altele. In partea 
„Legea nouă a minei" se pre
zintă succint realizările cele mai 
de seamă obținute pe tărîmul 
dezvoltării industriei noastre mi
niere (înființarea minei Uricani, 
redeschiderea minei Vulcan și 
Cmpa 11 închise de capitaliști 
etc.) apoi autorul descrie proce
sul de transformare a omului, a 
conștiinței sale, transformare 
care este determinată în ultima 
instanță de munca liberă, de mîn- 
dria de a fi muncitor, de încre
derea în viitor.

In subcapitolele 
se văd 
noasa“, 
Neag“, 
autorul 
semnificative pentru 
nouă pe care o 
Văii Jiului, uriașele transfor
mări petrecute în acest colț de 
țară sub conducerea partidului, 
munca eroică ce se desfășoară în 
subteran pentru a da patriei mai 
mult cărbune. întîlnim oameni ai 
zilelor noastre, luptători activi' 
pentru traducerea în fapt a ho- 
tărîrilor partidului, cum sînt co
muniștii Mihai Ștefan de la Vul
can. Feher Vasile dte la Lupeni, 
Tucaciuc Mihai de la Aninoasa 
șl alții.

Volumul „Meridianul de foc" 
a lui V. Nicorovici, dat fiind ca
litățile sale — bogat documen
tat, plin de imagini vil, elocven
te — constituie o creație valo
roasă. Autorul, urmînd școala 
lui Geo Bogza în domeniul re
portajului, tinde să se apropie 
prin creația sa, prin vervă și pu
tere de convingere, prin zugră
vire plastică, fără de a se pier
de în amănunte, de însuși maes
trul reportajului romînesc con
temporan.

„Meridianul de foc“ se poate 
numi o frescă în miniatură a 
vieții Hunedoarei în general, și 
a Văii Jiului în special, atît cu 
privire la trecut cît și la prezen
tul pe care îl trăim.

V. F4JLESI

In cinstea zilei de 23 August 
în comunele și satele regiunii 
vor lua ființă noi biblioteci, iar 
în cele existente va fi îmbogățit 
fondul de cărți.

Noi apartamente date 
în foloein^â

Constructorii de locuințe de 
la Hunedoara au terminat și 
dat în folosință siderurgiștiilor 
în cvartalul din viitorul centru 
al orașului, 5 blocuri cu 75 de 
apartamente și 44 de garsonie
re. In curînd vor fi predate noi
lor locatari alte 28 de aparta
mente și 16 garsoniere, la oare 
se fac ultimele finisări. Pînă la 
sfîrșitul anului constructorii 
vor mai termina și preda side
rurgiștilor 355 de apartamente. 
Blocurile care se construiesc în 
prezent au cîte trei etaje, cu 
unul mai mult decît cele con
struite pînă acum. Cele 192 de 
apartamente începute în luna 
mai și cele care urmează să în
ceapă, vor costa în medie apro s 
ximativ 35.000 lei apartamentul. ( 
Ieftinirea locuințelor ce se con- S 
struiesc este rezultatul îmbună- 5 
fălirilor și modificărilor aduse ? 
proiectelor, păstrîndu-se coafor- x 
tul stabilit. )
___ ________ _____ '
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE • PUBLICITATE

Vizita lui F. R. Kozlov 
în S. U. A.

. SAN FRANGISGO 6 (Ager
pres) TASS anunță:

, F. R. Kozlov, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și ceilalți oaspeți so
vietici au participat la 5 iulie la 
un prînz oferit în cinstea lor la 
„Clubul Uniunii Pacificului“. La 
prînz au participat reprezentanți 
ai cercurilor 
California.

La-4 iulie 
Menșikov, I. 
Bolsakov, A. 
lalți oaspeți 
plimbare cu 
San Francisco, de-a lungul cheiu-' 
rilor unuia dintre cele mai mari 
porturi ale Americii. După aceea, 
S. Magnin, președintele conduce
rii portului, a invitat pe oaspeți 
la vila sa din afara orașului un
de a avut loc o mare recepție. 
La recepție eu participat peste 100 
de industriași și oameni de afa
ceri din California.

de

F.
S.

afaceri din statul

R. Kozlov, M .A. 
Nasiddinova, I.G. 

A. Soldatov și cei- 
sovietici au făcut o 
yahtul prin golful

----o

Z. Buriate
6 (Agerpres) —

membru supleant
G.G. al P.G.U.S.,

In minarea Ordinului „Lenin“ 
reprezentanților

R. S. S.
ULAN UDE 

TASS anunță :
D. Polianski, 

al Prezidiului
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S.R. a înmînat la 4 
iulie reprezentanților Republicii 
Sovietice Socialiste Autonome Bu- 
riate Ordinul „Lenin“, cu care a 
ceastă republică a fost distinsă 
cu prilejul împlinirii a 300 de 
ani de la data aderării de bună 
voie la statul rus și pentru suc
cesele obținute în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii. ,,

----o----
Guvernul Ben Gurion 

... a demisionat
IERUSALIM 6 (Agerpres)
Agenția Franee Presse anunță 

că primul ministru al Israelului, 
Ben Gurion, a prezentat președin
telui Ben Zvi demisia guvernului 
său.

„Sunday Times“ 
și „Observer“ despre 

perspectivele tratativelor 
Est-Vest

LONDRA 6 (Agerpres)
Ziarele influente din Anglia, 

„Sunday Times“ și „Observer” 
subliniază că atmosfera interna
țională s-a îmbunătățit, ceea ce 
sporește șansele convocării confe
rinței la nivel înalt. După părerea 
ziarului „Observer“ la aceasta au 
contribuit în mare măsură decla
rațiile făcute în S.U.A. de F. R. 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului dé Miniștri al U.R.S.S. 
„In prezem în rîndul englezilor 
domnește un optimism mai accen
tuat“, scrie „Observer”. Ziarul 
subliniază că la Conferința de la 
Geneva a celor trei puteri cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară au fost înregis
trate unele succese.

Observatorul diplomatic al zia
rului „Sunday Times“ scrie că 
„deși în cadrul Conferinței tripar
tite de la Geneva cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară progresul se obține de
zamăgitor de încet, totuși lucrări
le conferinței progresează în fie
care săptămînă“. Observatorul 
preferă însă să treacă sub tăcere 
faptul că realizarea unui acord 
este frînată de reprezentanții pu
terilor occidentale la această Son- 
ferință.

Scrisoarea adresată de Manolis Glezos 
primului ministru al Greciei,

Domnule președinte, persecuțiile 
împotriva noastră și procesul ca
re se apropie sínt îndreptate, în 
mod incontestabil, împotriva u- 
nității națiunii. Multe forțe, ca
re reprezintă în ultimă instanță 
cele două forțe principale care 
se opun oricărui progres in re
zolvarea problemelor noastre na
ționale și anume imperialiștii 
străini și oligarhia pusă în sluj
ba acestora, depun eforturi dis 
perate pentru a se scinda po
porul, pentru a accentua diver
gențele în sinul poporului, pentru 
a intensifica controlul asupra 
problemelor noastre naționale, 
pentru a înhăma țara la carul 
politicii lor.

Dar din evenimentele politicii 
interne, din repetatele alegeri și 
dm lupta desfășurată zi cu zi,' 
rezultă în mod limpede că masele 
cer în mod hotărît unitatea na 
țiunii, și această cerere are ecou 
chiar și în rîndurile adversari
lor implacabili ai forțelor de 
stingă. Și guvernul greșește cre- 
zînd că printr-o sentință judecă
torească împotriva cuiva, va a- 
nihila sau va limita forța enor
mă a acestei revendicări. Dacă 
guvernul urmărește să îngreune
ze colaborarea patriotică, care 
din zi în zi capătă o amploare 
tot mai mare, acuzînd de „spio
naj“ pe un conducător al EDA 
și pe activiști ai Partidului Co
munist din Grecia, care se află 
în ilegalitate, și crede că va 
reuși, trebuie să spun cu toată 
sinceritatea că se înșeală.

Cauzele care împing la cola
borare sínt incomparabil mai, pu
ternice decit o eventuală influ
ență a unei propagande stîngace 
și ieftine. Aceste cauze pe care 
le creează viața însăși și politica' 
dv. simt: lupta unanimă împotri
va creării bazelor morții și 
cererea unanimă de a se promo
va o poetică de pace, îngrijora
rea umatimă în legătură cu vii
torul ee&tomic al țării și cu în
săși existența poporalul, cererea 
unanimă ca in Grecia să fie res
tabilită democrația, să fie ga
rantate posibilitățile egale de ex
primare a punctelor de vedere șl 
posibilități egale de acțiune pen
tru toate fratele politice, inclu
siv Partidului Comunist din Gre
cia — care este un partid pa
triotic și a făcut sacrificii incal
culabile în lupta pentru libertate 
și independența patriei — și să 
se pună capăt odată pentru tot
deauna trecutului anormal. Sîn
tem ferm încredințați că această 
politică corespunde intereselor 
națiunii și de aceea ne. consa
cram toate eforturile luptei pen
tru ea.

Nici un om cu conștiința cu
rată nu se poate îndoi de valoa
rea și utilitatea acestei poHtici,- 
și sint convins că mulți condu
cători ai grupării dv. recunosc? 
și respectă din fundul sufletului 
lor această politică împotriva’ 
căreia guvernul luptă cu atita“ 
indîrjire din motive care se ex
plică prin interesele înguste ale 
unei minorități și prin legăturile 
acesteia cu străinii.

Domnule președinte, procesul 
care se apropie este legat de e- 
venimentele politice din țara 
noastră. El urmărește să abată 
atenția poporului de la proble
mele sale acute — baze, pline, 
șomaj, represiuni. El urmărește 
de asemenea să intensifice tea
ma, să îngreuneze lupta opoziției 
și să ofere pretexte pentru o 
campanie propagandistică împo
triva țărilor socialismului, ale că 
ror propuneri prietenești făcute 
Greciei au găsit un ecou atît de 
favorabil în rîndurile opiniei pu
blice din țara noastră. Aceste

•O----------------
La Varșovia s-a terminat Conferința 

pentru destindere și securitate în Europa
VARȘOVIA 6 (Agerpres).
In noaptea de 5 spre 6 iulie 

s-a terminat Conferința de la 
Varșovia pentru destindere și 
securitate în Europa. A fost adop
tat un mesaj adresat Conferinței 
de la Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arme atomice și 
asistenta a luat cunoștință de 
rezoluția reprezentanților celor

ATENA 6 (Agerpres).
Presa din Atena a publicat 

următoarea scrisoare adresată de 
Manolis Glezos primului minis
tru al Greciei, Karamanlis:

Domnule președinte, cu citeva 
zile înainte de procesul care a 
fost, fixat pentru data de 9 iulie, 
consider necesar să mă adresez 
dv., desigur rut ca acuzat, ci ca 
membru al conducerii unuia din 
cele mai mari partide de opoziție.

Ar fi greșit să se creadă că 
viitorul proces se referă la soar
ta unor persoane izolate sau 
chiar a unei singure grupări. Pe 
banca acuzaților tribunalului mi
litar de la Atena și în pericol de 
a fi condamnate la moarte se vor 
afla legile democratice ale țării, 
deoarece împotriva lor a fost în 
dreptat complotul a cărui victi
mă sínt și eu

Domnule președinte, dacă pu
teți privi adevărul în față, tre
buie să fiți de acord că nimeni 
în patria noastră, și nici dv. 

personal, nu crede într-un pre
tins „spionaj“. Oamenii care sínt 
acuzați sínt patrioți cunoscuți 
care și-au consacrat și își con
sacră cei mai buni ani ai vieții și 
forțele lor poporului și Greciei. 
Și dacă ei au vreo vină, aceasta 
constă numai în dragostea lor 
înflăcărată de pace, în dorința lor 
de a-și vedea patria prosperă, 
>n sentimentele lor de prietenie 
față de toate popoarele și in do
rința de a vedea pe toți grecii 
uniți. Iar aceasta înseamnă că 
ei resping în mod hotărît politi 
ca promovată de guvernul dv. 
care, îngăduiți-mi s-o spun cu 
toată sinceritatea, expune țara la 
un foarte mare pericol.

Dacă guvernul dv. dorește să 
judece pe adversarii săi politici, 
trebuie să facă acest lucru în 
mod direct. Acuzația ce ni se a- 
duce de către autoritățile dv cum 
că am fi „spüoni“ nu face însă 
decit să compromită aceste au- 
tofități, nu pe noL Sínt feran con
vins că pe oamenii poHtici tre
buie să-i intereseze în primul 
rînd părerea poporului despre ac
țiunile lor, și aș dorii în mod 
sincer ca și cei care ne persecută 
să fie apreciați de națiune ca a- 
devărați patrioți, așa cum credem 
noi că sîntem ap* ii.

Mă refer la acuzația ce ni se 
aduce numai pentru a-mi expri
ma disprețul profund față de a- 
ceastă metodă de calomniere a 
adversarilor politici, care este ru
șinoasă pentru autorii ei. Refe- 
rindu-mă la motivele care au dus 
la persecutarea noastră, aș dori 
să vă spun sincer: guvernul dv. 
face o greșeală tragică considerind 
că pot fi înăbușite prin violență și 
măsuri extraordinare ideile opu
se și dorința arzătoare pentru 
un viitor mai bun. Știți desigur, 
domnule prim ministru deoarece 
sînteți grec, că în țara noastră 
se vor găsi totdeauna, indepen
dent de sacrificiile care vor fi 
cerute, oamenii curajoși hotărîți 
să apere cu abnegație poporul și 
democrația. Și ca om politic al 
zilelor noastre nu se poate să nu 
știți că împotriva unor anumite 
idei nu se poate lupta decit cu 
idei și mai bune și că împotriva 
ideilor nu au nici o putere gloan 
țele. Pe arena ideilor, iar nu în 
sala tribunalului militar, vă a- 
runcăm mănușa și arbitrii noștri 
vor fi poporul și istoria. In ce 
mă privește, sínt mindru și feri
cit că mi-atn dedicat viața celor 
mai nobile idealuri ale oameni
lor, acelor idealuri care le-au 
susținut curajul în clipele grele 
ale războiului împotriva fascis
mului și care-i însuflețesc acum 
în măreața luptă pentru pace, li
bertate și independență.

tli e 
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țeluri sînt atît de evidente, incit 
ele, desigur, nu vor avea succes. 
Nu știu in ce măsură dv. dom
nule președinte sînteți răspunză
tor de acest proces care servește 
interesele politicii războiului rece 
și intensificării încordării în 
țară. Nu știu, dar poate că cer
curi care nu se află sub contro
lul guvernului vor să pună țara 
fn fața undi fapt împlinit pentru 
a agrava situația. Trebuie însă 
să subliniez că guvernul are da
toria să ia cel puțin în ultimul 
moment măsuri pentru a resta
bili situația anormală, pentru a 
lichida toate legile excepționale, 
pentru a trece în legalitate Parti
dul Comunist din Grecia și pen
tru a declara o amnistie gene
rală.

Pericole îngrozitoare amenință 
țara noastră, domnule președinte 
și știți desigur acest lucru, maii 
bine dedt mine. Grecia poate 
scăpa nevătămată d+n această 
furtună dacă in condițiile func
ționării depline a democra
ției poporului va dispune 
cu adevărat de soarta lui. 
Independent de procesul care va 
avea loc și de țelurile Iui, inde
pendent de lupta ideologică șF 
politică împotriva grupării dv., 
oamenii care se vor afla la 9 iu
lie pe banca acuzaților tribuna
lului militar și care exprimă vii
torul națiunii, întind o mină tu
turor. Ei sînt încredințați că a 
sosit vremea ca grecii să pună 
interesele națiunii mai presus de 
ordinele străinilor și de intere
sele politicii înguste și să-și Gi
nească eforturile spre binele po
porului nostru și al păcii gene
rale. In ce ne privește nu vom 
înceta șă ne facem datoria față 
de patrie și popor, indiferent de 
sacrificii.

Ga respect,
MANOLIS GLEZOS
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O. C. L Produse | 
Industriale Pefroșani ;

Anunță clientela că 
vînzarea confecțiilor cu 
plata în rate a fost pre- .
lungită pînă la 31 de
cembrie 1959.

Magazinele specializa
te din tot raionul Petro
șani vă oferă un bogat 
sortiment de confecții 
pentru ovs. și familia dvs.

Condiții de plată foar
te avantajoase.
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Cooperativa Jiul 
Petroșani 

Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că incepind cu 
data de 23 iunie 1959 execu
tă confecții de tot felul din 
material propriu și anume: 
stofe de diferite culori cam- 
garn și semicamgam, balon- 
zeide, catifea etc.

Execuțiile se vor face de 
către secțiile noastre de croi
torie din Petroșani și l >i 
după ultimele creații și mo- 
deie ale anului 1959.

::::

la ziarul
„Steagul roșu“ ¡j 

Abonamentele se pri- j: 
mese de către difauorij din ji 
întreprinderi și instituțiL de ii 
către factorii poatali șl la ii 
oficiile P.T.T.R. A

două state germane participante 
la Conferință. S-a adoptat textul 
unui apel adresat opiniei publice 
în problema primejdiei înarmări
lor atomice și în problema ger
mană. Participanții la Conferință 
au adresat primului ministru 
al Greciei și tribunalului militar 
din Atena o telegramă în legă
tură cu Manolis Glezos.

Numai pînă la ora 12 vă mai 
puteți depune buletinele pentru tra
gerea specială a concursului prono- 
expres.

Gr&biți-vă!

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece 
sportive, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică, 9,30 Vreau să 
știu, 10,00 Concert de muzică din 
opere, 11,03 Soliști și orchestre 
de muzică populară romînească, 
12,00 „Uniți prin cîntec“ — emi
siune de cîntece, 13,31 Cîntece 
populare romînești, 14,00 Con
cert de prînz, 15,10 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,25 Muzică ușoară din țări 
prietene, 19,20 Răsună cîntecul 
și jocul pe meleagurile patriei, 
20,35 Cîntece marinărești, 21,00 
Școala și viața, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Jocuri populare romînești, 15,00

.1
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DE RADIO
iulie

Concert de estradă, 17,00 Forma
ții și soliști de muzică ușoară 
sovietică, 17,35 Gintă soprana 
Ioana Nicola, 18,05 Melodii popu
lare romînești, 19,00 Muzică u- 
șoară, 19,30 Teatru la microfon : 
„Taiga“ de P. Ialțev, 21.02 Mu
zică ușoară romînească, 21,45 
Concert Respighi.

o----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : De partea cealaltă; AL. 
SAHIA: Favoritul 13; LONEA: 
Bomba; ANINOASA: Mingea; 
VULCAN : Vraja dragostei; LU- 
PENI: Dorința; UR1CANI:
Nauris.
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