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Minerii de la Lupeni în fruntea 
întrecerii

In iulie, minerii celei mai mari 
mine furnizoare de cărbune cocsi- 
ficabil din țară au extras peste 
plan 3663 tone de cărbune. Suc
cesul acesta, cît și apropiata ani
versare a glorioaselor lupte de a- 
cum 30 de ani, îi mobilizează pe 
minerii de ta Lupeni să obțină 
alte noi și însemnate succese.

Primele 5 zile lucrătoare din 
august s-au soldat pentru ei cu 
mai bine de 260 tone de cărbune 
extrase în plus de prevederile pla
nului. Pe mină sînt fruntași mine-
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Intr-o singură zi — 93 tone de cărbune 
peste

Continuând succesele obținute în 
luna trecută, minerii Vulcanului 
bțin acum cu fiecare zi care ne 

upropie de Ziua minerului, alte 
succese. Dimineața zilei de 4 au
gust i-a găsit pe minerii, tehni
cienii și inginerii de aici la locu
rile de muncă, în abataje și pe 
galerii. Munca a decurs cu spor, 
transportul a asigurat minerilor 
toate cele necesare așa îneît ziua 
de muncă s-a încheiat cu un re
zultat bun. Pe întreaga mină au 
fost extrase peste planul zilnic a- 
proape 100 tone de cărbune. Cea 
met—însemnată depășire, au obți
nut-o' minerii sectorului I care 
și-au întrecut planul zilnic cu 86 
tone de cărbune, rezultat care ex
primă în bună măsură contribuția 
brigăzilor lui Vișa Ion, Csiki

PE LOCURILE UNDE ACUM 30 DE ANI
La 6 august au fost 30 de ani. 

30 de ani de c'tnd minerii din Lu
peni netnai puțind suporta viața 
grea, plină de mizerie, au decla
rat grevă generala. Minerii cereau 
pline pentru familii, condiții de 
muncă mai omenești. Stăpînirea 
de atunci a răspuns cu gloanțe.

Sînt 30 de ani de atunci. Ora
șul Lupeni te tntîmpină cu un clo
cot uriaș de muncă. Fiecare par
te a orașului trăiește intens ma
rea bătălie pe care o duc minerii 
cu stîncile. Muntele este nevoit 
să de-a fot ce are el mai bun — 
cărbunele.

Privesc la șirul de vagonete în
cărcate cu cărbune lucitor și gîn- 
desc că această luptă dintre om 
si stinsă a fost si este inegală. 
Cu ani în urmă în această luptă, 
minerul n-avcc. altă armă declt 
un biet tîrnăcop și o roabă de 
transportat cărbune. Acum în

Majorarea soldelor ofițer Hor 
și subofițerilor

abataj minerul extrage cărbunele 
lucrîrid cu haveza, perforatorul 
electric, crațerul.

In așteptarea tovarășului Pa- 
suth Ignat, participant la greva 
din 1929, stau de vorbă cu tova
rășul Aurel Nichiforel membru 
în comitetul de partid al minei. 
Vorbește cu foarte multă căldură 
de minerii din brigăzile conduse 
de Nagy Andrei, Splnu Pe ru. 
Diana Chilu și altele care conduc 
în întrecerea pe exploatare. Mine
rii din Lupeni se străduiesc să 
trimită cocsarilor cărbune mai 
mult și mai bun. In luna iulie ei 
au extras peste sarcinile de plan 
3663 tone de cărbune cocsifica- 
bii

In cameră a intrat un am înalt, 
voinic, cam de vreo 55 de ani. E 
Pașuth Ignat, cel care avea să-mi 
vorbească despre greva de acum 
30 de ani. Am plecat în curtea 
minei către locul unde a avut loc 
greva. N'e am oprit în fața unei 
clădiri vechi. Este uzina electrică, 
martoră a luptelor din 6 august 
1929. La uzina electrică este un

pe bazin
rii frontaliști din sectorul III un
de din abatajele conduse de Spî- 
nu Petru, Ghioancă Sabin, Jurca 
Roman ți din alte locuri de mun
că s-au extras peste 450 tone de 
cărbune în plus. Trebuie remarcat 
faotul că în frontalele sectorului 
inițiativa „ziua și fîșia“ dă roade 
bune. In ziua de 4 august toate 
sectoarele minei și-au îndenlinit 
si depășit cu mult sarcinile zilnice 
planificate. Acum, din nou, mine
rii de la Lupeni sînt în fruntea 
întrecerii socialiste pe bazin.

plan
Emeric și Gagyi Ioan. Au extras 
de asemenea 86 tone, și, respectiv. 
11 tone de cărbune peste plan și 
minerii 
minei.

din sectoarele II și IV ale

Marșrută expediată voluntar
minerului ca șl ziua de 23Ziua _____ _ „____ ____

August sînt îritîmpinate de cefe
riștii din complexul Petroșani cu 
rezultate tot mai bune în mun
că Printre alte angajamente de 
întrecere pe care și le-au luat, un 
foc de seamă ocupă obținerea ti- 
nor economii cît mai însemnate 
la prețul de cost al transporturilor 
feroviare

De carînd, prin munca volun
tară a echipelor de manevră, și 
revizie alcătuite din tov. Bușe

coș mare de fum din cărămidă. 
Coșul acesta mai poartă urmele 
aspre ale gloanțelor ucigașe. Sînt 
urme de gloanțe trase asupra mi
nerilor care cereau dreptul la 
viață omenească.

o

In fața uzinei plăcile comemo
rative poartă ■ scris cu litere de 
aur: ,Aici au căzut la 6 august 
1929. 22 de muncitori mineri ră
puși de gioanfele și baionetele re
gimului burghezo-moșieresc". Mai 
jos sînt fâl(uite în marmoră albă 
numele celor 22 de martiri

Începuse să plouă. Cădeau stropi 
mari. Ploaie de vară. Am conti
nuat convorbirea cu tov Pașuth

ün frumos dar 
pentru mineri 
de ziua lor:

CASA DE 
ODIHNĂ 
RUS U

De ziua lor, minerii Văii 
Jiului vor primi uni frumos 
dar. Pe coastele pitorești ale 
Parîngului îi va așteptă noul* 
locaș de odihnă: Casa de 
odihnă de la Rusu. Noua 
cabană construită de colec
tivul de la O.C.M.M. cu
prinde 180 locuri, 3 aparta
mente, o cantină-restauraut, 
club, are alimentare cu apă 
și curent electric.

Vineri
7 august 

1959
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La Lupeni s-au deschis 
două expoziții

Ieri după-amiază, la orele 17,30 
a avut loc la clubul minier din 
Lupeni, deschiderea a două expo
ziții consacrate împlinirii a 30 de 
ani de la eroicele lupte ale mine
rilor din Lupeni, din august 1929. 
La deschiderea expozițiilor au 
fost de față tovarășii Lazăr Da- 
vid, secretar al Comitetului regio
nal de partid. Barna Ioan, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid, Plic Alexandru, Vijdea 
Gheorghe, Neagu Wilhelm — se
cretari ai Comitetului raional de 
partid, conducători de întreprin
deri și instituții, activiști de par
tid și obștești, muncitori, pionieri.

După cuvîntarea ținută de to
varășul Vijdea Gheorghe, cei pre- 
zenti au pășit prin fața tablourilor 
primei expoziții organizată de Mu
zeul de istotie al P.M.R. — „30 
de ani de la luptele muncitorilor 
mineri din Lupeni". Apoi au vizi
tat expoziția Cenaclului de artă 
plastică din Petroșani.

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

Ion, Alupii Mihai, revizorii Roșu 
Ilie, Moraru Iulian, Dragotan Du
mitru, Moș Cornel și șeful de tu
ră Mocuța Gheorghe în stafia Pe
troșani s-a compus o garnitură 
de tren cu cărbune. Mecanicii de 
locomotive Marcu Aurel, Maci 
Pavel și Tută Aurel împreună cu 
echipele loi au remorcat această 
garnitură de 1438 tone pînă la 
Bănifa și Simeria utilizînd com
bustibil economisit.

• ••

într-un birou al minei. Acum vor
bea mai liniștit. Mi-a vorbit des
pre transformările prin care a tre
cut orașul Lupeni în qnii de la e- 
liberare.

Mi-a vorbit mult. Avea ce spu
ne. Dintr-o comună cu case insa
lubre Lupenii a devenit un oraș 
în toată puterea cuvîntului Cons
tructorii au înălțat blocuri cu 
două și trei etaje. S-au construit 
aici blocuri șt locuințe în șir care 
cuprind aproape 1000 de aparta
mente. N-au fost uitați nici ti
nerii mineri. Pentru ei s-au cons
truit cămine cu peste 1000 de lo
curi. Căminele așa cum sînt mo
bilate soit aidoma unor hoteluri

N. MIRCEA

(Continuare în pag. 3-a)

Ca urmare a măsurilor ela
borate de Plenara C.C. al P.M.R 
din 13—14 iulie a.c.. Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri au adoptat la 31 iulie 
1959 hotărîrea cu privire la ma
jorarea soldelor ofițerilor și sub 
ofițerilor din cadrul Ministerului 
Forțelor Armate, din trupele Mi
nisterului Afacerilor Interne, apa
ratul de securitate, miliție și uni
tăți asimilate.
A. — Cu privire la majorarea 

soldelor ofițerilor
Potrivit hotărîriî Comitetului 

Central al Partidului 
resc Romîn și a Consiliului 
Miniștri, 
Ministerul 
majorează 
la sută.

Soldele 
Ministerului Afacerilor

Muntito- 
de

soldele ofițerilor din 
Forțelor Armate 
în medie cu 20—22

se

ofițerilor din trupei-
Interne,

Majorarea pensiilor militare
Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a emis la 30 fafie 1959 
decretul cu privire la noul regim 
al pensiilor pentru militari 

Potrivit prevederilor acestui 
decret pensiile militarilor sporesc 
în medie cu 52 la sută.

Pensia de serviciu se calculea 
ză în raport de vechimea îh ser
viciul militar și drepturile de 
soldă ce se cuvin pensionarilor 
potrivit funcției corespunzătoare 
ultimului grad avut în activitate

Pensia de invaliditate se cal-

— Interviu cu iov. ing. Opriș Dumitru — șefal 
sectorului II Lupeni —

Recentele măsuri ale partidului și guvernului privind ridica
rea nivelului dte trai al oamenilor muncii, pun în fața cole< îlc 
întreprinderilor, organizațiilor economice și instituțiilor și decii șl 
a minerilor Văii Jiului sarcina de a obține economii suplimentare 
la prețul dé cost al producției de cel puțin un miliard lei în acest 
an. In toate sectoarele de producție din Valea Jiului minerii au 
trecut la revizuirea posibilităților de depășirea planului și cfeșterea 
productivității muncii, la descoperirea de noi rezerve interne în 
lup ¿a pentru economii. In cele de mai jos redăm răspunsul primit 
din partea tov. inginer Opriș Dumitru, șeful sectorului II Lupeni. 
solicitat de un redactor al ziarului nostru, cu privire la activitatea 
comisiei economice a sectorului 
juns •

„Ca și în majoritatea lunilor 
din acest an, colectivul sectoru
lui nostru a încheiat luna iulie 
cu rezultate bune 
rea sarcinilor de 
tajele frontale 
minerii au extras 
tone de cărbune, 
fel îni fruntea întrecerii socia
liste pe mină. Noi am obținut 
rezultatul amintit pe baza spo
ririi cu circa 140 kg. pe post a 
productivității muncii și ai con
cretizării zi de zi a regimului de 
lucru „ziua și fîșia“ în frontale.

Indicii de plan tot mai buni 
obținuți în ultimele luni au corn 
stituit pentru comisia economică 
a sectorului o dovadă că avem 
rezerve interne încă nedescope
rite. Membrii acestei comisii, al
cătuită din mineri și tehnicieni 
cu bogată experiență, au stat de 
vorbă la fața locului, în abataje 
și pe galerii, cu minerii, au cer
cetat posibilitățile fiecărui loc de 
muncă pentru continua sporire a 
producției, pentru reducerea, cos
tului cărbunelui.

Minerii ati venit cu propuneri 
prețioase menite să asigure spo-

în indeplini- 
plan. Din aba- 
ale sectorului, 
peste plan 2170 
situîndu-se ast- 

întrecerii 
Noi

aparatul de securitate, 
unități asimilate se 
în medie cu 15—20 la

Majorarea soldelor 
variază între 13 și 40 
raport de condițiile de , .
de importanța funcției îndeplini
te ; procente mai mari de crește
re s-au aplicat la funcțiile lega
te nemijlocit de procesul de ins
truire a trupelor.
3. — Cu privire la na» rarea 

soldelor subofițerilor
Soldele subofițerilor se majo

rează în medie cu 15 pînă la 20 
la sută în raport cu gradul, func
țiile și specialitatea celor în cau
ză. ■'

Soldele sergenților de miliție 
se majorează cu un procent me
diu de 14—18 la sută. ;

Majorarea soldelor tuturor^ ca 
tegoriilor de personal prevăzut, 
mai sus intră în vigoare pe data 
de 1 august 1959. —

mtliție și 
majorează 
sută, 

ofițerilor 
la sută înj 
muncă șij

i

culează în raport de drepturile 
de soldă ce se cuvin celor în cau
ză potrivit funcției corespunză
toare gradului avut în activitate, 
indiferent de vechimea în servi
ciu. _ i

Invalizilor d'e gradul L pensio
nari militari, li se alocă și cîte 
o indemnizație de însoțitor de 
100 sau 200 lei lunar în raport 
de cauza invalidității.

Majorarea pensiilor militare 
intră în vigoare pe data de 1 

august 1959. —
** »<• ~' ----------

și rezultatele la care acesta a a-

rirea extracției de cărbune și să 
contribuie la obținerea unor noi 
și importante economii suplimen
tare. Așa de pildă, pe baza pro
punerilor făcute de minerii din 
frontale care s-au convins de ai- 
vantajele ce le aduce armarea me
talică, aceasta se va extinde în 
toate frontalele aflate în produc
ție cît și în cele ce se vor des
chide. De asemenea galeria di
recțională din stratul 4, la pro
punerea minerilor din brigăzile 
lui Adamoș Martin și Andras 
Vincențiu, se vai arma în conti
nuare cu armături metalice de 
profil special sosite din R. P. 
Ungară. Minerii din brigada Iul 
Foldesi Andrei, care sapă suito
rul colector nr. 2 din culcușul 
stratului 5, vor folosi pentru ar
mare boltari din beton. îndepli
nirea acestor propuneri, pentru 
care s-au luat deja măstirs co
respunzătoare, va face ca să 
scadă simțitor consumul de ma
terial lemnos de molid și foios.

In obținerea unor cît mai. în
semnate economii suplimentare o

(Continuare în pag. 3-a)
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NMUfl MN «NWNCA SOVIETICA
Pe stadionul Jiul

Apia cmematogpafica de amatopi
In ultimul timp în Uniunea 

Sovietică capătă o popularitate 
tot mai mare un nou gen de ac
tivitate artistică — cinematogra
fia* de amatori. Primele studiouri 
ale cineaștilor-amatori, organiza
te recent, au și realizat primele 
filme. Dar pe zi ce trece acest 
nou gen al activității artistice 
de amatori cucerește noi adepți, 
noi entuziaști din rîndul mun
citorilor, studenților, oamenilor 
de știintă. de artă. Cineaști a- 
matori există la Ufa, Makeevka, 
Zlatoust. La Leningrad și Mos
covă au luat chiar ființă aso-

Letonia sovietică 
va avea un reactor 

atomic

Intflnlrea internațională de tenis 
R. P. Romînă — R P. Chineză

amatori
de

ciații orășenești ale cineaștilor- 
amatori.

Asociația cineaștilor-amatori 
din Moscova are trei secții ->■ 
actoricească, de regizorat și — ■ 
cea mai numeroasă — de opera
tori. Pentru cineaștii-amatori aici 
se organizează prelegeri, consul
tații. Membrii asociației se în
trunesc cu regularitate pentru a 
viziona și discuta filmele reali
zate de tovarășii lor.

In prezent, cineaștii
din Moscova turnează ciclul 
filme „Cronica capitalei“.

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

Un mare nod hidraulic în pustiu
ra va alimenta cu apă nu numai 
canalele de irigație, ci și turbi
nele hidrocentralei care se va 
construi în corpul barajului. La 
rîndul ei. hidrocentrala va fur
niza energie electrică orașelor 
și satelor din Uzbekistan îi 
Kazahstan.

Toate construcțiile hidrotehnice 
de pe Sîr-Daria și de lîngă de
presiunea Arna-Sai se vor ter
mina în cursul septenalului 
Noile întinderi din pustiu se vor 
transforma în cîmnuri de bum
bac, podgorii și plantații de ci
trice.

lntr-una din regiunile nepopu- 
late de pe cursul rîului Sîr-Daria 
s-a terminat construirea unei a- 
șezări cu 300 de case pentru con
structorii nodului hidraulic Cear- 
dara. — una din cele mai mari 
construcții hidrotehnice din Asia 
Centrală sovietică.

In cadrul complexului nodului 
hidraulic Ceardara se , va con
strui un baraj înalt de 32 m. cu 
ajutorul căruia va fi format un 
iac de acumulare avînd lungi 
mea de 60 km. și lățimea de 3U 
km. Miliardele de metri cubi de 
apă din acest lac artificial vor 
alimenta ramificatul sistem de 
irigație care urmează să se con
struiască în inima Stepei Fla- 
mînde — un pustiu imens de 
sute de mii de hectare de pămîn- 
turi fertile, dar extrem de sece 
tuase.

Apele lacului de acumulare 
Ceardara, revărsîndu-se, vor a- 
junge pînă la vasta depresiune 
Arna-Sai. care se întinde în a- 
dîncul pustiului Kîzîl-Kum. Pen
tru a preîntîmpina pătrunderea 
apei în această depresiune, aici 
se va construi un dig lung de 
7km.

P in crearea nodului hidraulic 
de la Ceardara se vor putea va
lorifica pînă la 500.000 ha. de 
pămînturi înțelenite din Ka- 
zahstan și Uzbekistan și se vor 
putea alimenta cu apă 4.000.000 
ha. de pășune.

Nodul hidraulic de la Cearda-

Pe Ungă Prezidiul Academiei 
de Științe a R.S.S. Letone a 
luat ființa uri consiliu științific 
pentru folosirea energiei ato
mice in ¿copuri pașnice. Acest 
centru științific va coordona 
toate lucrările efectuate în Le 
tonia cu izotopi radioactivi. O 
mare parte din aceste lucrări 
se vor efectua la primul reac
tor de cercetări din Letonia, cu 
o putere de aproximativ 2000 
kW, a cărui construcție se va 
termina în 1960.

Oamenii de știință letoni și-au 
propus să efectueze o serie de 
cercetăd în domeniul spectro 
scopiei nucieare, fizicii neutro- 
nice și fizicii corpului solid. 
Izotopii radioactivt obținuți ae 
la acest reactor vor fi folosiți 
la rezolvarea a numeroase pro 
bleme tehnice și la studierea, 
printre altele, a, uzurii pieselor 
de mașini Un loc important es
te rezervat experiențelor In do
meniul biologiei și medicinii.

C.W

Amploarea construcție i 
de locuințe la Moscova

In primul semestru al anu
lui curent, la Moscova s-au 
construit case de locuit cu o 
suprafață totală de 1.210.000 
m.p. Constructorii din Moscova 
au dat în folosință de aproape 
i,5 ori mai multe locuințe decît 
In perioada corespunzătoare a 
anului trecui.

In afară de aceasta, ta Mos
cova au fost construite 64 gră
dinițe de copii, 103 magazine, 
121 restaurante și braserii.

Planul de producție pe pri
mul semestru a fost îndeplinit 
înainte de termen și de lucră
torii industriei materialelor și 
elementelor de construcție.

Cea mai mare grădină botanică 
din lume

Grădina botanică principală a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
— una din cele mai mari gră
dini de acest gen din lume — a 
fost deschisă pentru public. Gră
dina ocupă o suprafață de 360 
ha., în vecinătatea Expoziției 
realizărilor economiei naționale 
a U.R.S.S. Aici se cultivă peste 
400.000 de plante aduse dini în
treaga lume. In sera grădinii 
botanice — una din cele mai 
mari din Europa — s-a strîns o 
bogată colecție de 2500 de soiuri 
și varietăți de plante subtropi
cale și tropicale, între care, ar
borele de cacao, un nufăr uriaș, 
arborele de pîine, eucalipți de 
Australia etc.

In dendrariul grădinii, care o- 
eupă o suprafață de 70 ha. au 
fost sădite 1800 de soiuri de co
paci și arbuști, iar pe parcela 
grădinii rezervate înfloririi ne
întrerupte plantele formează un

---------------- o.

Beton plastic
La fabricile de hidroliză din 

Uzbekistan s-a obținut din de
șeuri de bumbac noul compus 
furfurolic „FA“ — un excelent 
material pentru construcțiile hi
draulice de ne rîurile de 
cu curs repedte.

Rezistența betonului 
produs din acest compus 
mestec cu nisip și pietriș este de 
10 ori mai mare decît la beto
nul din ciment. Noul beton nu 
este supus acțiunii distrugătoare

? i < 
A
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original „conveier“ care funcțio
nează începînd din primele zile 
ale primăverii și pînă dau în
ghețurile.

Pe o suprafață de 25 ha. a sec
ției „Flora naturală“ cresc 300 
de soiuri de plante alimentare, 
furajere, tehnice, melifere, medi
cinale si alte plante.

La grădina botanică se tac 
cercetări în diferite ramuri ale 
științei botanice — biochimie, 
fiziologie, selecție și protecția 
plantelor. Grădina expediază a- 
nual instituțiilor științifice, gos
podăriilor experimentale, școlilor 
și diferiților amatori aproxima- 
♦!v 30 01)0 nmsfre de semințe. 
Aproximativ 3.000 de mostre se 
expediază în străinătate.

Grădina botanică a Academiei1 
de Științe a 
legături cu 
nice din 69

U.R.S.S. întreține
141 instituții bota- 
de țări.

din furfurol

munte

plastic 
în a-

a sărurilor, este impermeabil si 
rezistent la ger, ceea ce de a- 
semenea îl face superior tuturor 
celorlalte mărci de beton folosite 
în construcția de irigații.

Betonul din furfurol va fi fo
losit pe scară largă la fătuirea 
canalelor în vederea combaterii 
infiltrațiilor. In prezent 
nii dfe știintă lucrează la 
rarea unei retete speciale 
obținerea unor tencuieli 

meabile de beton.

oame- 
elabo- 
pentru 
imper-

CÂRTI NOI
apărute in Editura Tehnică

★
M. Cojocarii, I. Silion — îm

bunătățirea regimului de foraj, 
mecanizare, automatizare. 202 
pagini, 5,70 lei.

reprezenîa-
3—2.
schimb de

Miercuri după- 
amiază pc sta
dionul „Jiul“ din 
Petroșani a avut 
loc prima partidă 
de simplu din 
cadrul întîlnirii 
internaționale de 
tenis dintre echi
pele R. P. Chi
neze și R. P. Ro
mînă. Cu tot tim
pul nefavorabil, 
numeroși iubi
tori ai sportului 
cu racheta au 
fost prezenți în 
tribune, nerăbdă
tori să vadă .solii 
tenisului țării 
prietene care au 
dovedit calități 
deosebite învin- 
gînd săptămîna 
trecută la București 
tiva tării noastre cu

După tradiționalul
fanioane și buchete de flori în
tre căpitanii celor două echipe, 
la care au participat jucătorii 
ambelor formații, a avut loc pri
ma întîtlnire de simplu între 
Ciu Cen-hua si Juhasz. Ploaia 
care a determinat întreruperea 
întîlnirii de cîteva ori a influen
țat desigur asupra calității jo
cului. Cu toate astea partida a 
fost destul de viu disputată, toți 
spectatorii, înfruntînd ploaia, au 
rămas în tribună pînă la uliima 
lovitură.

Oaspetele a cîștigat cu 3—0 
-(6—2, 6—4, 6—3) dovedind o 
mobfiitate remarcabilă, precizie

și un calm desăvîrșit. In schimb 
Juhasz a jucat sub valoarea Îhî, 
în primul rînd foarte nervos ceea 
ce a determinat și scorul oare
cum sever. Ciu Cen-hua nu a 
prestat un joc de atac, cu excep
ția loviturilor de dreapta foarte 
puternice, iar la fileu a venit 
destul de rar deși ar fi putut să 
joace mult mai ofensiv deoarece 
Juhasz a fost mereu în apărare. 
Juhasz ar , fi putut cîștiga cel 
puțin setul II în care a condus 
cu 2—0 și 4—3 dar la 4—4 și-a 
pierdut dun nou calmul necesar. 
Totuși publicul a aplaudat de 
nenumărate ori intervențiile Ini
moase ale celor doi jucători. In- 
tîlnirile continuă și azi după- 
amiază.

O

La Petroșani s-a deschis noul magazin 
pentru sport

parat haine de vînt, rucsacuri de 
diferite tipuri, termosuri, cutii 
pentru alimente etc.

Cele mai cerute materiale în 
prima zi au fost însă mingile de 
tenis de masă, pantofi și ghete 
pentru __baschet, atît indigene cît 
și importate djn R. P. Chineză.

Magazinul, aprovizionat direct 
de I.D.M.S. București, este în
zestrat cu materiale sportive pen
tru atletism, ciclism, box, popi 
ce, handbal etc. Unele asociații 
sportive, exemplu „Constructo
rul“, au și început să-și procu- 

■ re, prin virament, materialul 
sportiv necesar. Magazinul a fost 
vizitat chiar din prima zi și da 
nenumărata specialiști 
sori de sport și antrenorii — ca- 
re au fost de părere unanimă că 
materialele sportive din noul 
magazin sînt de bună calitate si 

în sortimentele necesare.

cu articole
Printre sportivii din raion 

s-a răspîndit de mult vestea că 
în cur.înd se va deschide la Pe
troșani un magazin cu articole 
de sport. De cîteva zile băieți si 
fete, de diferite vîrste, delegați 
ai asociațiilor sportive, părinți 
cu copii de mînă au venit mereu 
în strada Gh. Gheorghiu-Dej la 
nr. 23 pentru a se interesa cînd 
se deschide noul magazin. In 
sfîrșit, marți după-amiază, pri
mii cumpărători au intrat în fru
mosul magazin. In rafturile și 
galantarele noi materialele și e- 
chipamentul din toate domeniile ■ 
de sport îmbiau cumpărătorii, 
care pentru un moment nu se 
puteau hotărî ce să cumpere mai 
tntîi. Iubitorii de fotbal au gă
sit în magazin tot echipamentul 
necesar, de la bocanci pînă la 
plasă pentru porti.

Amatbrii de excursie au cum-

profé-

•d1
M. Grumăzescu, P. Stiubei 

Instalații de 
distribuție a 
gini, 11 lei.

amplificare și de 
sunetului. 364 pa-
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tanciu Viorica e încă un 
boboc de fetiță. A trecut 
prin 5 veri. Era cît pe aci 

să n-o mai apuce și pe a șasea. 
Fetița a venit la bunicii săi din 
Petroșani unde a căzut bolnavă. 
A ajuns chiar la spital. Oameni 
cu halate albe i-au sărit repede 
în ajutor. Au cercetat-o atent și 
n-au mai. zăbovit. Au operat-o de 
urgență. Viorica a avut o apen
dicită perforată cu peritonită ge
neralizată. Se părea după opera
ție că primejdia trecuse. Evoluția 
după operație a fost normală pî
nă în ce-a de-a zecea zi. A zecea 
zi după operație era cît pe aci 
să fie și ultima zi din cea de-a 
cincea vară a Vioricăi...

Lucrurile au luat o întorsătură 
bruscă. Viorica a făcut o ocluzie 
intestinală (întortochiere de in
testine) pentru care a trebuit să 
fie din nou operată. Avea fața 
palidă ca cearq de albine. O pe- * 
rația cerea multă răspundere și 
pricepere. Mama fetiței aștepta 
cu inima sfirșită de durere la ușa 
sălii de operație de la spitalul 
din Petroșani. Fetița ei... Viorica 
ei... comoara cea mái de preț pe 
care-o avea era în primejdie.

Operația a început. Medicul 
Lăpădalu Constantin lucra la 
desfacerea intestinelor. Dar, vai! 
Medicul care executa narcoza co-

pilului a pălit la față. Cu vocea 
stinsă, parra ruptă silabă cu si
labă din inima a anunțat moartea 
clinică a fetiței care era pe ma
sa de operație. Ii încetase respi
rația și nici inima nu mai bătea 
Pentru citeva clipe operația s-a 
oprit. I’e fețele celor ce purtau 
halate albe au început să se pre
lingă broboane de sudoare recé.

țumirea deplină. Cineva i-a șop
tit mamei la ureche ;

— De astăzi fetița nu este nu
mai a dumneatale, ci și a me
dicului care a salvat-o. .

— Este adevărat — a răspuns 
mama fetiței recunoscătoare. O 
viață de om nu poate fi plătită 
cu nici-o comoară. Șt așa este. 
Nu sini pe lume comori care să

(reportaj despre viața
Medicilor le bătea inima mal pu
ternic, mai repede ca și cînd ar 
fi vrut să compenseze oprirea bă
tăilor inimii ființei ce-o aveau 
în fată

Au luat atunci o hotărîre!
S a procedat la masajul 
inimii prin diâfragm, trans

fuzie și injecții de reanimare. In 
mîinile medicilor era o viață de 
om. Deși părea pierdută, pentru 
recîștigarea ei lupta n-a încetat 
După citeva minute respirația a 
revenit, de asemenea au revenit 
și bătăile inimii. Operația a fost 
continuată și terminată. După un 
timp, Viorica sănătoasă „tun" a 
părăsit spitalul. Cînd sl-a luat 
rămgș bun de la cel ce t-au sal
vat viața in vorbele ei vibra mul-

plătească mulțumirea celui ce 
salvează o viață de om, sau a 
celor ce o primesc pentru a doua 
oară.

...S-a întimplat tot în cea de-a 
cincea vară a Vioricăi. La spita
lul din Petroșani factorul poștal 
a adus o ilustrată de la mare. 
O expediau părinții ei. N-au ui
tat și nu vor uita nici odată că 
fetița lor are un părinte In me- 
'’icul care i-a redat viața

ar să privim cu 30 de ani 
în urmă. La Lupeni și Vul
can era cîte un spital. 

Era, dar... numai de ochii lumii. 
La spitalul din Petroșani tăia șt 
sptnzura după bunul său plac 
medicul Katona. Nu ajungea ni
meni la el fără să „ungă roata".

Ore în șir așteptau la ușa spita
lului trăsurile cu bolnavi. Nimeni 
nu se îngrijea Insă să dea o mi
nă de ajutor săracului care ori- 
cît s-ar fi scotocit în buzunare 
n-ar fi găsit bani destul să le
cuiască lăcomia hapsinului medic.

Mulți boboci de copii s-au ofi
lit în acele vremuri. Și ’Viorica 
dacă le-ar fi apucat nu mai a- 
țungoa să trimită Ilustrate de la 
mare. Atunci, viața omului nu re. 
prezenia o comoară. Comori erau 
profiturile din casele de bani a- 
dunate chiar cu plata vieții trudi
torilor din mină și a familiilor 
lor.

O viată ae om nu poate fi răs
cumpărată cu nici-o comoară1 
Bătălia pentru viață se dă pînă 
in ultimul moment. De multe ori 

al răspunderii.
La fiecare

simțul datoriei, 
conștiința învinge, 
victorie, la fiecare succes oame
nii îmbrăcați în halate albe tre
buiesc felicitați. înconjurați cu 
dragostea și respectul ce-l meri
tă cu prisosință, Aceasta pentru 
că fiecare succes al lor luat in 
parte înseamnă alinarea suferin
țelor, el seacă lacrimile din ochi' 
celor ce așteaptă îngrliorați ne 
cei dragi tor, la ușa cabinetelor, 
saloanelor sau sălilor de opera
ții.

C. MORARU
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Comuna Iscroni in anii putero populare
Eliberarea țării noastre prin ac

tul de la 23 August 1944, ins
taurarea guvernului democrat, în
făptuirea reformei agrare, cuceri
rea întregii puteri politice de că
tre clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare, naționali
zarea principalelor mijloace de 
producție au creiat condițiile pen
tru transformarea țării noastre în- 
tr-o tară cu o industrie dezvol
tată și cu o agricultură în plin 
proces de transformare socialistă 
pentru înflorirea fiecărui colțișor 
al scumpei noastre patrii. Una din 
comunele raionului nostru care a 
cunoscut în acești ani o intensă 
dezvoltare este și comuna Iscroni.

Este suficient să amintim că 
sub regimul burghezo-moșieresc 
comuna Iscroni nu avea nici o 
scoală construită (învătămîntul 
primar s-a desfășurat în locuință 
particulară cu cca. 15—20 copii), 
n-a existat cinematograf, dispen
sar sau unități comerciale, într-un 
cuvînt era o cc-mună înapoiata, 
avînd înfățișarea unui sat sără
căcios

Transformările realizate în anii 
puterii populare în comuna Is
croni se oglindesc puternic în mo
dul de viață al țăranilor munci
tori din comună care devine tot 
mat bun, în viata nouă, înfloritoa
re pe care a creiat-o regimul de
mocrat popular. In cei 15 ani s-au 
construit la Iscroni pentru oame
nii muncii pește 250 apartamen
te, iar up număr de 87 muncitori 
și țărani și-au construit locuințe in
dividuale ; parte din ele fiind 
construite cu credite de stat ca 
cele ale minerilor Pitea Du
mitru, Cio'ca Iosif și alții care 
deja s-au mutat în casele cons- 

'jite.
■‘Pentru îngrijirea sănătății oa

menilor muncii, în cadrul comu-

BORÂ AUREL 
președintele comitetului executiv 

al Sfatului popular Iscroni

dispensar, 
punct far-

nei ș-a amenajat un 
un punct sanitar și un 
maceutic de gradul II. Dacă în a- 
nul 1944 nu aveam nici un me
dic, în anii puterii populare s-au 
repartizat dispensarului 
2 medici, un oficiant 
moașe și două surori.

Cultura de asemenea 
în comuna noastră. 1 
funcționează în comună două că
mine culturale, unde tineretul își 
găsește o ocupație plăcută în ca
drul cercului de amatori, a bri
găzii artistice, care în ultimii 2 
ani au luat parte la faza regio
nală de întreceri a echipelor ar
tistice ale căminelor culturale. In 
comună funcționează două cine
matografe, care sînt frecventate 
de muncitori și țăranii muncitori 
Activitatea culturală este sprijini
tă și prin centrul de radioficare 
avînd peste 200 difuzoare.

O realizare de seamă a regi
mului nostru o constituie cons
truirea celor două școli elementa
re de 4 jani în comuna Iscroni 
unde învață azi peste 150 copii 
pregătiți‘de 6 învățători. Lumina 
a venit în case și la propriu, 
căci acum în majoritatea caselor 
arde becul electric iar unele cătu
ne ca Mărtinești, de pildă, au fost 
electrificate complet.

Rețeaua comerțului de stat cre- 
iafă în regimul nostru deservește 
masele largi ale consumatorilor 
nrln două măcelării, două centre 
de aprovizionare si desfacere a 
legumelor, un restaurant, două 
frizerii și două magazine alimen
tare. In locul drumurilor întorto-

comunal 
sanitar, o

i a pătruns 
In prezent

Succesele noastre — recunoștință 
partidului

Partidul a venit recent cu în
semnate măsuri pentru ridicarea 
nivelului de trai al nostru, al 
muncitorilor. La preparata Lu
peni. ca și în celelalte uzine și 
mine din Valea Jiului, muncito
rii caută să-și arate recunoștința 
față de măsurile partidului, ob- 
tinînd succese de seamă în întro- 
cerea socialistă în cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 August 
In luna iulie, din preparație au 
luat calea spre Hunedoara și alte 
centre industriale din patria 
-păstră cu 4,9 la sută mai mult 
jrbune energetic^ și cu 7,2 la 

sută mai muit cărbune special 
pentru cocs. Muncitorii uzinei au 
obținut acest rezultat bun dato
rită pe de o parte faptului că de 
la mina Lupeni li s-a livrat cu 
3663 tone mai mult cărbune de- 
cît prevedea planul și pe de altă 
parte întrecerii socialiste larg 
dezvoltată întie secții și echipe 
de muncă. După rezultatele pre
liminare. schimbul condus de inp. 
Borsay Ernest se pare că va fi 
acum pentru a treia oară conse
cutiv fruntaș pe uzină. Au mun
cit de asemenea bine și spălăto

rii conduși de György Ștefan, flo- 
tatorii lui Vilk Emil, cei de la 
încărcare conduși de Gáspár E- 
ineric și alte echipe harnice.

P. DRĂGAN 
corespondent

chiate și p’ine de gropi pe care 
circulația se făcea foarte a- 
nevoios, astăzi s-a deschis 
drum nou asfaltat, moderni
zat. Prin contribuția volun
tară și muncă voluntară s-au 
etectuat multe lucrări de folos 
obștesc. împrejmuirea școlii din 
Surduc, construirea unui pod pes
te Jiu-Iscroni pe o lungime 
peste 60 m, repararea podului 
la Livezeni pe o lungimi' de 40 
și alte 3 podețe ne o lungime 
15 metri

Prin munca contributivă și vo
luntară s-au făcut săpături și cu
rățiri de șanțuri pe o lungime de 
neste 3 km. In fruntea acestei se- 
tiuni se alia deputății Aron NI- 
colae, Konya Albert, Anghel Ioan, 
Oliver Petri1.. Ghințan Constantin, 
Palade Ionel și alții.

La chemarea partidului pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii, țărănimea noastră a 
răspuns cu încredere și în comuna 
Iscroni cu cele 6 cătune aparți
nătoare s-au înscris toți țăranii 
muncitori la întovărășirea zooteh
nică ce ș luat ființă în anul 1958. 
De asemenea si la Livezeni o 
carte dîn țăranii muncitori s-au 
înscris la întovărășire.

Realizările obținute în comuna 
noastră slnt indisolubil legate de 
lupta întregului popor eondus de 
partid pentru construirea socia
lismului, pentru o pace trainică 
și îndelungată

Oamenii muncii din comuna 
Iscroni, îndrumați de partid, care 
veghează necontenit la îmbunătă
țirea condițiilor lor de viață, a- 
pără cu aîrzenîe cuceririle revo
luționare ale poporului. Ei sînt 
hotărîți ca succesele obținute pî
nă acum să le dezvolte și mai 
mult pe viitor știind că astfel 
merg pe calea bunei stări. Astfel 
pentru anul viitor, 1960, ei și-au 
propus ca să introducă învăță- 
mîntul de 7 ani, să înceapă e- 
lectrificarea cătunului Dîlja Mică, 
vor termina noul local al dispen
sarului staționar Iscroni, se vor 
planta pomi pe șoseaua națio
nală pe. o distanță de 3 km.

------------------- - - 2.: " -■-------------------

Âcțiuni de muncă voluntapa
Sfatul popular din Lupeni 

inițiatorul întrecerii dintre sfa
turile populare orășenești din 
raionul nostru pentru o cît~ mai 
bună gospodărire a localităților 
și înfrumusețarea acestora obți
ne în fiecare zi noi succese

Cetățenii mobilizați de depu- 
tați participă cu însuflețire la 
acțiunile de folos obștesc căutînd 
ca prin munca lor să aducă sfa
tului popular economii la buget. 
Este semnificativ faptul că nu
mai în ultimele două săptămîni 
economiile realizate de cetățeni 
prin muncă de folos obștesc se 
ridică la 2.690 lei. Printre lucră
rile la care au participat un nu
măr mare de cetățeni sínt : des
facerea pavajului de pe strada 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, monta
rea gardului de prefabricate la

parcul din fata grădinii de

3

In munca unei brigăzi de mineri, mai ales cîn>d deține un 
loc de frunte în întrecere sînt mereu lucruri de pus la punct. Bri
gadierul Apostol Vasile de la mina Uricani și cu șeful de schimb 
Boboș Iuliu discută modul cum pot face în august în cinstea Zi
lei minerului și a zilei de 23 August să depășească limita celor 
peste 300 tone de cărbune extrase peste plan în iulie. Minerul Va- 
silescu Aurică, șef de schimb la abatajul nr. 7 le dă sfaturi pre
țioase. Brigada din care face parte a extras în iulie mai bine de 

■ 500 tone de cărbune peste prevederile olanului.

==” UNDE ACUM
ANL,

ca ei nici prin gînd nu le-a trecut 
că vor avea vreodată fericirea să 
trăiască în casele lor. Și mai este 
un fapt de necrezut pentru foștii 
patroni ai minelor din Lupeni: 
foarte mulți din copii foștilor gre
viști sînt astăzi ingineri. Cei doi 
feciori ai minerului Farkaș — Mi. 
hai și Iosif — ea și Coman Ioan, 
Furnea iosif, Tivic Nicolea, lu
crează azi ca ingineri în abataie- 
le unde cu 30 de ani în urmă mi
nerii au declarat grevă pentru a 
primi un calat cu care să poată 
cumpăra hrana de fiecare zi a 
familiei tor.

Sînt schimbări care au putut 
interveni doar în anii puterii 
populare, schimbări la care au vi
sat cu 30 de ani în urmă minerii 
atunci cînd au declarat greva ge
nerală.

O----------------
Propunerile mineri lor — bază pentru obținerea 
de noi economii suplimentare la prețul de cest

PE LOCURILE
30 DE

(Urmare din pag. 1-a)
moderne. Mai trebuie vorbit des
pre fabrica de ghiață, fabrica de 
pîtne, frigoriferul de mare capaci
tate, clubul-cinema din Bărbăteni. 
spitalul nou, despre școlile cu 850 
locuri, despie magazine și noua 
piață, precum și despre cele 138 
de apartamente care sînt în cons
trucție.

Dar asta nu este totul. Lista 
cu construcțiile ridicate în anii 
aceștia luminoși poate fi lungită. 
Se poate oare trece cu vederea 
faptul că în ultimii trei ani, 85' 
de mineri și-au ridicat case pro
prii cu credite acordate de stat? 
Minerii Maxim Adam, Cristea A- 
ron, Muresan 
frați Năpău, 
Ioan și Niculae — șl mulți alții

Gavrilă, cei patru
— Anton, Vasile,

(Urmare din pag. I-a)

parcul din fața grădinii de va
ră, repararea podului de lemn 
de la Bărbăteni, amenajarea a- 
leilor dintre rondurile de flori 
la parcul din fața gradinei de 
vară etc.

La executarea lucrărilor amin
tite un aport însemnat l-au adus 
muncitorii de la șantierul de 
construcții, muncitoarele de la 
Filatura Lupeni, elevii școlii 
medii, salariații sfatului popular 
orășenesc precum și un mare 
număr de gospodine mobilizate 
de Comitetul orășenesc al femei
lor din Lupeni. Merită să fie e- 
vidențiațl pentru hărnicia de ca
re au dat dovadă în muncă to
varășii Vultur Gheorghe, Nadă 
Vasile. Lazarovici Cornel și Hai- 
du Iosif.

mare rezervă internă s-a contu
rat prin propunerile care duc la 
reducerea consumului de energie 
electrică și pneumatică. Așa de 
exemplu, minerii din abatajele 
frontale, din brigăzile conduse 
de Nagy Andrei și Popa Ioan au 
cerut să fie utilați cu perfora
toare electrice. In general o sea
mă de propuneri au avut drept 
obiect reducerea consumului de 
aer comprimat prin lichidarea 
suflărilor pe conducte. Sarcina 
revizuirii conductelor a fost în
credințată tov. Tomșa Constan
tin; mecanicul sectorului. Pentru 
evitarea strangulărilor în trans
port și îmbunătățirea aerajuluii 
în abataje s-a mai propus rear- 
marea suitorului colector nr. 1 
din stratul 5, îndiguirea legătu
rii între galeria sub coperișul 
stratului 5 și galeriile paralele.

Minerii au avut de asemenea 
în vedere și dezvoltarea viitoare 
a producției sectorului deoarece 
multe propuneri făcute de ei au

Experiența sovietică — sprijin puternic 
în munca constructorilor din

în preajma împlinirii 
de activitate de con-

nu a maii 
fn do- 

de locu- 
s-au rea-

Astăzi, 
a 10 ani 
strucții, Valea Jiului cunoaște oi 
asemenea dezvoltare. incit a- 
proape că nu mai poate fi recu- 

• noscută de acela care 
văzut-o după 1950. 
meniul construcțiilor 
ințe și social-culturale
lizat mii de apartamente confor
tabile. numeroase magazine, 
școli, dispensare, spitale, cine
matografe, cluburi precum și di
ferite lucrări edilitare care asi
gură un confort și un nivel de 
trai ridicat.

In munca de realizare a aces
tor obiective, tinerii constructori 
din Valea Jiului au folosit pe 

■ larg bogata experiență sovietică, 
ce reprezintă o bună parte din 
condițiile care au stat la baza 
succeselor noastre. Astfel în sec
torul de proiectare, primele pro
iecte și secțiuni tip de aparta
mente au fost inspirate și adap-

tate după proiectele sovietice ca
re au dat bune rezultate în re
giunile miniere.

Organizarea lucrărilor pe ma
rile cvartale de locuințe a fost 
la început o problemă nouă pen
tru constructorii noștri. In re
zolvarea ei s-a folosit cu foarte 
mult succes documentația sovie
tică de specialitate, aplicîndu-se 
metoda de lucru în lanț, meca
nizarea transporturilor pe ver
ticală. executarea lucrărilor pe 
timp friguros, extinderea folosi
rii pieselor prefabricate.

In domeniul organizării mun
cii au fost aplicate cu bune re
zultate metodele unor cunoscut! 
muncitori fruntași sovietici ca: 
Orlov și Korolioy (lucrări de zi
dărie), Kutenkov și Malîghin 
(lucrări de tencuielii

Volumul mare de construcții 
de locuințe care au fost predate 
minerilor și altor oameni ai 
muncii a pus în fața construc-

Valea Jiului
torilor din Valea Jiului proble
ma continuării lucrărilor și pe 
timp friguros. In acest scop, pe 
baza cunoscutelor lucrări de 
specialitate ale inginerilor so
vietici Sizov și Mironov s-a tre
cut la organizarea lucrărilor pe 
timp friguros, rezolvîndu-se pen
tru prima dată încălzirea com
ponentelor betonului cu instala
țiile de încălzit tip Sizov și fo
losirea adausurilor pentru acce
lerarea prizei și întăririi betoa- 
nelor după rezultatele studiilor 
făcute de Mironov.

De asemenea s-a realizat o în
semnată mărire a vitezei de e- 
xecuție prin folosirea 
lor macarale sovietice 
KSK 3 si KSK 4.

In privința folosirii 
catelor s-au adaptat, soluțiile so
vietice care au condus la proble
me de montaje simple, printre ca
re planșee din grinzi și corpuri 
de umplutură, planșee din fîșii

puternice-
turn tip

prefabril-

cu goluri, piese prefabricate pen
tru șarpante, blocuri mari pen
tru executarea zidiurilor portan
te prefabricate, noduri sanitare 
prefabricate pentru instalații de 
apă, etc.

In anul 1957 a avut loc la șan
tierul Petroșani un rodnic schimb 
de experiență cu un grup de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
sovietici care au prezentat unele 
din cele mai moderne metode de 
zidărie obișnuită și din elemen
te prefabricate. Cu această oca
zie numeroși zidari fruntași din 
Valea Jiului și-au însușit aceste 
metodie și au început să le aplice.

In domeniul construcțiilor de 
locuințe și social-culturale, aju
torul sovietic ne-a fost de un 
real folos în realizarea sarcini
lor noastre, fiind expresia unui 
sprijin sincer și dezinteresat, 
propriu relațiilor noi de colabo
rare care există între tarile la
gărului socialist.

inig. IOVIPALE FLORIN 
întreprinderea de construcții 

din Petroșani

avut drept subiect plasarea de pe 
acum a unor brigăzi care să pre
gătească între orizontul 480-440 
in stratul 5 locurile de muncă ce 
vor intra în exploatare în 1960.

Odată cu propuneri pentru 
continua ridicare a nivelului pro
ducției, minerii dini toate brigă
zile sectorului au venit și cu noi 
angajamente concrete și mobili
zatoare. In această direcție, în
drumați de organizația de par
tid, minerii au căutat ca anga
jamentele lor să fie cît mai rea
le. posibile de împlinit prin mo
bilizarea tuturor forțelor lor. 
Frontaliștii conduși de comuniș
tii Nagy Andrei, Popa Ion; ca și 
cei din abatajul frontal 3/II 
s-au angajat să depășească sar
cinile de plan în fiecare lună cu 
300—500 tone de cărbune. Mi
nerii care sapă galeria de cap 
3/11 și suitorul din panoul 1 de 
sub conducerea tov. Muszta Ale-' 
xandru și Blosz Eugeni au hotă- 
rît să extragă peste plan în fie
care lună cîte 50 tone și, respec
tiv, 25 tone de cărbune. Cu an
gajamente mobilizatoare au răs
puns și minerii din brigăzile 
conduse de Garamszegy Mihai, 
Demian Mihai, Csalovîcs Ștefan, 
Săcăluș Alexandru și alții, care 
lucrează în pregătirile sectoru
lui.

In total pe sector, bazîndu-ne 
pe angajamentele 
vor extrage pînă 
lui 8375 tone de 
plan, ceea ce va 
plus de producție 
anual de circa, 5000 
bune (acum avem încă o datorie 
de 3300 tone de cărbune!). Eco
nomiile suplimentare pe care 
colectivul nostru le va obține și 
care se adaugă celor 140.000 fel 
realizați în semestrul I, se vor 
ridica la cel puțin 130.000 lei“.

★
Asemenea activitate au desfă

șurat și comisiile economice din 
celelalte sectoare de la mina 
Lupeni. Rezultatul de pînă acum 
al traducerii în fant a noilor 
angajamente se vede. In luna 
iulie, cu excepția sectorului IV 
A. toate sectoarele minei și-au 
diepășit sarcinile de plan. Cele 
3663 tone de cărbune coesifica- 
bil date peste plan în iulie la 
T.nneni situează colectivul de aici 
în fruntea întrecerii socialiste pe 
bazin în ce privește cantitatea 
de cărbune extrasă peste preve
derile planului.

brigăzilor se 
la finele anu- 
cărbune peste 

însemna un 
fată de planul 

tone căr-

G. D.
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A ligua laza a Conlerinjei de ia Renew și-a incneiai lucrările

Vestea scWnMui de vizite dMrc N.S. lirnșclov 
$1 D. Hsenftower primită eu 

in Mreaja lnne
însuflețire

LONDRA 6 (Agerpres) RASS

anuntă •
Declarațiile lui N. S. Hrușciov 

,1a conferința de presă de la 5 
august au stîrnit un mare interes 

<în cercurile diplomatice și politî- 
’ce din Londra. In buletinul său 
‘de știri societatea de radio „Bri- 
itish Broadcasting Gorp“ a anun
țat dinainte convocarea conferin
ței de presă la Kremlin, iar ulte
rior a difuzat textul prescurtat al 
declarației lui N. S. Hrușciov.

In uliimeie lor ediții toate ce
le trei ziare londoneze de seară 
au publicat în prima pagină Ia 
Ioc de frunte informațiile trans
mise de agenții în legătură cu 
declarația lui N. S. Hrușciov la 
conferința de presă. Ziarele scot' 
în evidență pasajul din declarația 
lui N. S. Hrușcoiv cu privire la 
necesitatea ca cei ce conduc des
tinele lumii să găsească un lim
baj comun și o înțelegere comun 
a problemelor ce urmează 'ă fir 
rezolvate. Ziarele relevă de ase
menea observația șefului guvernu
lui sovietic că înțelegerea dintre 
cel_două mari puteri mondiale 

ar crea 
în

Ministrul Afacerilor Externe al 
R, D. Germane s-a manifestat 
la Geneva ca reprezentant al 
unui stat german al păcii, stat 
în care nu există nici militarism, 
nici criminali de război, nu e- 
xistă propagandă de război și 
arme atomice. Conferința de - la 
Geneva a miniștrilor 
Externe a arătat că 
germană nu poate fi 
iară R. D. Germană.

Dimpotrivă, guvernul de la 
Bonn s-a străduit dlin capul lo 
cului să zădărnicească Confe
rința de la Geneva.

Afacerilor 
problema 
discutată

NEW YORK 6 (Agerpres). -

Comunicatul Conferinței 
miniștrilor Afacerilor 

Externe de la Geneva

U.R.S.S. și S.U.A. 
bază trainică pentru pace 
treaga lume.

In titlurile la materialele 
gătură cu declarația lui 
Hrușciov, ziarele „Evening 
dard" și „Star” subliniază 
șefului guvernului 
conducătorii de state.„de a se 
tîlni mai des“.

o 
în-

le- 
S.

în
N.
Stanr 
apelul 

sovietic către 
în-

BERLIN 6 (Agerpres)
După cum a declarat Walter 

Ulbricht, prim-secretar al C. C. 
al P.S.U.G.. la 5 august în fața 
oamenilor muncii de la uzina 
„Leuna Werke", una din cele mai 
mari^ întreprinderi din R.D. Ger
mană, schimbul de vizite între 
NL S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și D. Eisenhower, președintele 
Ș.U.A., are o mare însemnătate 
internaționaiă și va contribui la 
destinderea continuă a încordării 
internaționale. Această vizită es
te de natură să inițieze o cotitu
ră în relațiile dintre state.

Ocupîndu-se în continuare de 
însemnătatea conferinței de la 
Geneva, W. Ulbricht a spus că 
ea a constituit o întîlnire care 
a avut loc sub efectul năzuin
ței crescînde a popoarelor spre 
realizarea unei destinderi a în
cordării internaționale.

Marea importantă a Conferin
ței de la Geneva, a spus W. 
Ulbricht, constă în aceea că de
legațiile celor două state per- 
mane, conduse de miniștrii Afa
cerilor Externe, au luat parte 
la conferință cu drepturi egale. 
Delegația R. D. Germane a adus 
o contribuție constructivă consi
derabilă la lucrările conferinței.

TASS anunță :
După cum relatează ziarul 

„Christian Science Monitor". ,.a- 
probarea hotărîtă și adeseori 
spontană de către opinia publi
că ai apropiatului schimb de vi
zite între Eisenhower și Hrușciov, 
reiese absolut limpede din son
dajul opiniei publice“ efectuat 
la întîmplare la New York. Din 
cele 80 de persoane întrebate de 
un corespondent al ziarului la 
colțul dintre 5 th. Avenue și 48 
th. Street, majoritatea și-au ex
primat speranța că schimbul de 
vizite va contribui la întărirea 
păcii. Printre cele 72 de persoa-' 
ne care au dat un răspuns po
zitiv a fost o desenatoare de 
modele pentru broderii. Ea a 
declarat cu hotărîre: „Acest lu
cru nu poate decît să contribuie 
la stabilirea înțelegerii și la 
prevenirea războiului. Aceasta 
va fi de folos ambelor țări“. O 
tînără vînzătoare a spus : „Acest 
lucru este minunat. Relațiile din
tre noi se vor îmbunătăți, și, în 
felul acesta. în locul războiului 
vom avea unitatea". O croito
reasă a spus : „Mai bine este să 
se facă schimb de idei decît...“ 
și ea clipi din ochi în mod sem
nificativ. Un funcționar de ban
că din New York a declarat: 
„Aceasta este o bună idee pen
tru a se contribui la pace și a 
se pune capăt războiului rece". 
Un alt ' "
pentru 
tui tot 
tulesc 
boi, am avea desigur pacea".

Ziarele daneze comentează în 
articolele de fond știrea cu pri
vire la apropiatele întîlniri din 
Ire N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower.

Ziarul „Information“ consideră 
că „ele au o însemnătate epo
cală în relațiile dintre Kremlin 
șî Casa Albă“. Două din cele maî 
mari puteri ale lumii, scrie zia
rul. au făcut un mare pas îna
inte, ele sînt gata să tragă învă
țăminte pentru politica interna
țională în viitor.

Ziarul „Land Og Folk“ scrie 
în articolul de iond: „Este vor
ba despre o vicforie convingă
toare a diplomației sovietice ca
re a reușit să facă o breșă în 
rîndurile adepților „războiului 
rece“.

BONN 6 (Agerpres)
Ziarul vest-german „Die Welt“ 

publicat un articol de fond sem-a
nat de Hans Zehrer. redactor șef 
al acestui ziar, în care se spune: 
„Cînd într-nn viitor apropiat N. 
S. Hrușclov va pleca în America, 
iar Eisenhower în Uniunea So
vietică între cele două mari pu
teri va fi probabil creată o punte 
care nu va mai putea fi distrusă 
niâiodată complet”.

Ziarul „Frankfurter Rundschau“ 
arată într-un articol redacțional 
că vizitele reciproce ale oamenilor 
de stat nu numai că sînt utile; 
ci și necesare

t

I

Conferința Miniștrilor Afacerilor Externe s-a desfășurat la Ge- 
neva între 11 mai și 20 iunie și între 13 iulie și 5 august 1959.

Conferința a examinat problemele în legătură cu Germania, in
clusiv Tratatul de pace cu Germania și problema Berlinului.

Participanții la conferință și-au expus pozițiile in legătură 
cu aceste probleme. A fost discutată în mod sincer și multilateral 
problema Berlinului. In legătură cu o serie de probleme pozițiile 
celor două părți s-au apropiat. Discuțiile care au avut loc vor fi 
utile pentru viitoarele tratative, care sînt necesare pentru realiza
rea unui acord.

Conferința a prilejuit de asemenea un schimb util de păreri 
asupra altor probleme care prezintă un interes reciproc.

Miniștrii Afacerilor Externe au căzut de acord să raporteze gu
vernelor lor asupra rezultatelor conferinței.

Problema datei și locul reluării lucrărilor conferinței va fi 
glementată pe căi diplomatice.

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

Noi tulburări în

re-

funcționar a spus : „Dacă 
stabilirea păcii s-ar chel 
atîtea fonduri cît se chel- 
pentru pregătirile de răz-

COPENHAGA 6 (Agerpres).
Knud Jespersen, președintele 

Partidului Comunist din Dane
marca, a făcut ziarului „Land 
Og Folk“ o declarație în legă
tură cu comunicatul despre vi
zita lui N. S. Hrușciov în S.U.A. 
șî a lui D. E'isenhower în 
U.R.S.S. Aceste vizite, a subli
niat K. Jespersen, dovedesc că a 
sosit timpul luptei hotărîte îm
potriva politicii îndreptate spre 
declanșarea războiului.

" ' —=

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres)

Agenția Reuter relatează că în 
Congo belgian au izbucnit noi 
tulburări. Aceste tulburări au în
ceput după ce autoritățile colo
niale belgiene au arestat pe Al
bert Kalonji, membru al Consi
liului Legislativ din Congo bel
gian și unul din conducătorii miș
cării naționale congoleze. Auto
ritățile H învinuiesc pe Kalonji, 
precum șî pe alți fruntași ai miș
cării naționale congoleze de a fi 
creiat ,o situație gravă de în
cordare“.

a- 
de

Congo belgian
La 5 august autoritățile au 

nuntat că au arestat alte 30 
persoane.

Populația congoleză a organi
zat manifestații de protest împo
triva măsurilor luate de poliția 
colonială și împotriva arestărilor 
fruntașilor mișcării naționale. Un 
purtător de cuvînt al poliției a, 
declarat că un grup de demons
tranți au cerut eliberarea ime
diată a lui Kalonji și a tovarăși
lor săi

Autoritățile au instituit stare? 
de asediu.

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

Declarația ministrului Afacerilor 
al R. D. Vietnam

Externe

HANOI 6 (Agerpres)
După cum anunță agenția Viet

nameză de informații, la 5 august 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam a

declarație în 
Statele Unite

♦♦ a -

Lucrările Conferinței 
țărilor independente din Africa

*

MONROVIA 6 (Agerpres).
La 5 august, în cadrul Confe

rinței țărilor independente din 
Africa, care își desfășoară lu
crările în capitala Liberiei, au 
continuat discuțiile generale. Re
prezentantul Etiopiei a vorbit 
despre dezvoltarea economică a 
Africei și despre lupta de elibe
rare a popoarelor africane. El a 
subliniat necesitatea de a se a- 
corda tot sprijinul popoarelor 
asuprite din Africa în lupta lor 
pentru independentă.

Reprezentantul Tunisiei, Sadek 
Mokkaden. a condamnat războiul 
de exterminare — pe care-1 duce 
Franța împotriva poporului al- 
gerian. El a arătat că o soluție 
militară a problemei algeriene 
nu poate exista. Numai pe calea 
tratativelor între guvernul fran-

J _____

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov Conferinței Internaționale 
pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen de la Hiroșima
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. celei de a cincea Con
ferințe Internaționale pentru in
terzicerea armei atomice și cu 
hidrogen de la Hiroșima în care 
se spune :

„In numele poporului, guver
nului Uniunii Sovietice și al meu 
personal, salut pe participantii 
la cea de a cincea 
Internațională pentru 
rea armei atomice și 
gen.

Telul înalt și nobil 
rintei de a obține 
armei nucleare este apropiat po
porului sovietic. In politica sa 
internă și externă guvernul 
U.R.S.S. pune mai presus de 
orice grija pentru binele omului 
și pentru viitorul lui. El duce o 
luptă consecventă și neobișnuită 
pentru ca starea de „război 
rece“ să fie lichidată, pentru ca 
pacea și colaborarea internațio
nală să fie asigurată în mod te.-

Conferință 
interzice
ai hidro-

al Confe- 
interzicerea

meinic. El pornește de Ia faptul 
că statele cu sisteme sociale di
ferite pot și trebuie să coexiste 
în pace, să se întreacă 
cursa înarmărilor, 
structia de case de 
spitale, în 
poporului.

Sarcina 
constituie 
primejdia

In prezent, la Conferința de la 
Geneva, delegația sovietică in
sistă asupra încetării imediate 
a experiențelor cu arma nuclea
ră, ceea ce trebuie să constituie 
un pas important spre interzice
rea totală a armei nucleare $1 
spre scoaterea ei din armamen 
lele statelor.

Oamenii sovietici sînt ferm 
convinși că, împreună cu popoa
rele iubitoare de pace din în
treaga lume, poporul japonez își 
va aduce contribuția la conso
lidarea păcii și la dezvoltarea 
colaborării prietenești între sta
te. Poporul sovietic își exprimă 
speranța că poporul japonez ca-

ridicarea

cea mai 
salvarea 
unui

nu în 
ci în con

locui!, școli, 
buneistări a

urgentă o 
omenirii de 

război nuclear.

re a suferit bombardamentul a- 
tomic de la Hiroșima șî Naga- 
saki nu va permite ca tara sa să 
se înarmeze cu arma nucleară 
spre care țintesc anumite cer
curi din Japonia. Interesele în
tăririi păcii din Extremul O- 
rierit și ale securității Japoniei 
fnsășî, vor fi cel mai bine asi
gurate dacă Japonia va renunța 
la pactul agresiv ce î-a fost im
pus ei din afară, va lichida ba
zele străine de pe teritoriul ei și 
ya merge pe calea unei politici 
independente, a politicii de neu
tralitate.

La o serioasă însănătoșire a 
situației în Extremul Orient ar 
contribui crearea unei zone a 
păcii și în primul rînd a unei 
zone denuclearizate în Extremul 
Orient și în întregul bazin al 
Oceanului Pacific. Poporul so
vietic speră că problema creării 
unei asemenea zone va găsi 
sprijin din partea Conferinței.

Urez din toată Inima succes 
particrpanților la Conferință".

cez și reprezentanții autentici ai 
poporului algerian, a subliniat 
delegatul Tunisiei, se va putea 
pune capăt unei situații care 
constituie o amenințare deose
bit de gravă pentru pacea și se 
curitatea mondială. Mokkaden' a 
condamnat totodată intenția gu 
vernului francez de a efectua ex
periențe atomice în Sahara, ară« 
tînd că ele ar putea avea conse
cințe catastrofale pentru popii 
Iația tarilor învecinate.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
Sudanului, Sayed Mohamed Os
man. care s-a referit de aseme
nea la problema algeriană și la 
pericolul pe care îl prezintă pro« 
iectatele experiențe atomice din 
Sahara. „Politica guvernului — 
a declarat delegatul sudanez — 
este de a ajuta Algeria în lupta 
sa împotriva opresiunii străine“.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Republicii Arabe Unite, Sabri. 
ministrul ad interim al Aface
rilor Externe, s-a ridicat împo
triva a ceea ce el a numit „Psi
hoză de la Dien Phu“ care de
termină comandamentul francez 
din Algeria, să ducă un război 
de exterminare. „Dacă eforturile 
noastre pentru salvarea Algeriei 
vor fi încununate de succes, a 
spus Sabri, noi vom salva nu 
numai Algeria și Africa, ci și 
Franța însăși“.

Ultimul vorbitor a fost șeful 
delegației marocane, Abdulah 
Ibrahim, primul ministru și mi
nistru al Afacerilor Externe al 
Marocului. F.l a relevat cu sa
tisfacție solidaritatea dintre po
poarele Africii în lupta lor pen
tru libertate și independență a- 
rătînd că colaborarea dintre toa
te popoarele africane trebuie să 
se lărgească în permanență, El 
s-a alăturat celorlalți vorbitori 
condamnînd războiul din Algeria.

In după-amiaza zilei de 5 au
gust conferința și-a continuat 
lucrările în cadrul comitetelor 
de lucru. ___ ___
comitete care au luat în discu
ție, unul problema algeriană, 
iar celălalt problemele luptei de 
eliberare din Africa.

dat publicității o 
care se explică că 
și clica luî Șananikone, subordo
nată lor, sînt adevărații vinovați 
ai situației primejdioase care s-a 
creiat în momentul de față în 
Laos.

Declarați i recomandă ca țările 
care poartă răspunderea pentru 
îndeplinirea acordurilor țfe la Ge
neva să întreprindă măsuri extra
ordinare pentru reluarea activită
ții comisiei internaționale în ve
derea prevenirii la timp a dez
lănțuirii unu? război civil în 
Laos.

PROGRAM OE RADIO
8 august

PROGRAMUL I. 7,15 Mu/ică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Muzică, 9,30 File din isto
ria luptelor pentru libertate și 
dreptate ale poporului nostru,
10.30 Muzică populară romîneas- 
că, 11,03 Caleidoscop muzical, 
13,05 Uverturi și potpuriuri, 
14,00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,10 Mu
zică ușoară sovietică, 15,45 Mu
zică din operele lui Mozart, 16,15 
Vorbește Moscova l 17,25 „Tine
retul lumii cîntă pacea și priete
nia“, 18,00 Roza vînturilor, 18,30 
Muzică ușoară d'e H. Mălinea- 
nu, 19,05 Program interpretat de 
c.întăretul Dan Molsescu și vio
lonistul Ion Calistrache. 20,40 
Muzică de dans. 21.15 Cine știe 
cîștigă ! 22,00 Radiojurnal, bu
letin meteorologic si sport. PRO
GRAMUL II. 14.07 Formații șî 
soliști de muzică ușoară din ță
rile prietene care ne-au vizitat 
țara, 14,30 Muzică populară ro- 
mînească, 15.00 Noi înregistrări 
de muzică romînească, 16,30 
Cîntece haiducești și iocuri popu
lare romîneșt,i. 17.35 Soliști de 
muzică ușoară, 18,05 Concert in
terpretat de soliști și formații 
sovietice care ne-au vizitat țara, 
20,05 Muzică din operete, 21.15 
Muzică de dans

— = ★ = —

CINFMATOGRAFE

S-au constituit două

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fata din Kiev (seria 
l-a); AL. SAHIA: Ivan cel 
Groaznic (seria 11-a); LONEA: 
Thereze Raquin; PETRILA: 
Steaguri pe turnuri; ANINOA- 
SA : Favoritul 13; BARBĂTENI : 
Casa în care locuiesc; URI- 
CANI : Edes Anna.

ÎEDAGTIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiă-DeJ nr. 56. Tel.: interurban 322. Timarul : „6 August" — Poligr te


