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Fiecare tonă de cărbune 
mai ieftină cu 4,71 lei

Cu ocazia acțiunii pentru va
lorificarea rezervelor interne, 
minerii de la Petrila și-au luat, 
printre altele, două angajamen
te care merită reținute. Ei au 
hotărît să sporească la 1,100 tone 
pe post productivitatea muncii 
și să obțină pînă la finele anu
lui o economie de 1.100 lei. pen
tru fiecare salariat al minei. Si
tuațiile centralizate la mină a- 
rată că în luna trecută minerii 
petrileni au pășit cu hotărîre pe 
calea înfăptuirii acestor angaja
mente. Astfel, productivitatea

muncii pe mină a fost în medie 
de 1,048 tone pe post (ceea ce 
a adus colectivului o depășire a 
planului cu 3442 tone de cărbu
ne) iar la prețul de cost econo
mia realizată a fost de 4,71 lei 
la fiecare tonă extrasă. Minerii 
Petrilei au obținut această eco
nomie prin reducerea consumu
rilor specifice mai ales la lemn 
de mină unde extinderea armă
rii cu înlocuitori a dus la econo
misirea a circa 360 m. c. lemn 
cît și ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii.
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La mina Vulcan, brigada 
condusă de comunistul BOY- 
TE PAVEL — decorat cu 
Ordinul Muncii clasa 11-a — 
obține randamente sporite 
atît la lucrări de abataj cît
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2.186.000 lei economii 
electricienilor

Muncitorii și tehnicienii Cen
tralei Termoelectrice din Paro
șeni s-au angajat să realizeze în 
acest an economii la prețul de 
cost al energiei electrice de 
2.186.000 lei — contribuția lor 
la miliard, pentru sprijinirea 
măsurilor luate de partid și gu
vern în folosul oamenilor muncii.

Pornind cu hotărîre la realiza
rea sarcinilor 
tricienii de la 
nut în cursul

preconizate, elec- 
Paroșeni au obti- 
lunii iulie și pri

contribuția 
de la Paroșeni

ma jumătate a lui august suc
cese importante în lupta pentru 
cît mai multe economii. Astfel, 
se folosesc cu 36 kilocaloriî și 5 
kg. combustibil convențional mai 
puțin pe kWh. decît este planifi
cat, procentul de apă de adaos a 
fost redus în august față de iu
lie cu 8 la sută, purja cazanu
lui cu 0.11, iar consumul pro-, 
priu tehnologic a scăzut și el cu 
7,5 la sută ceea ce a dus la rea
lizarea pînă acum a unor econo
mii în valoare de 771.000 lei.
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In prima zi a Săptămînii festivalului 
regional

De la Aninoasa ne-a sosit o 
știre îmbucurătoare: Cunoscutul 
mineF. fruntaș Cristea Aurel a 
trecut la conducerea unei brigăzi 
rămase în urmă.

Este știut faptul că minerul 
Cristea Aurel a înscris în pro
ducție multe fapte frumoase dem
ne de laudă. împreună cu orta
cii din brigada sa a lucrat în 
diferite 
Frații ] 
colae 
Mihai 
mulți 
de brigăzi de ti
neret au făcut 
școala mineritu
lui în abatajul 
condus de mine
rul Cristea Aurel. 
N-a fost inițiati
vă înaintată pe 
care Cristea Au
rel și brigada sa 
să n-o îmbrățișe- 

Si acestui 
fapt i se dato- 
resc multe din 
rezultatele deo
sebite pe care le-a 
în prezent. Numai în anul aces
ta brigada sa a trimis patriei 
mai mult de 6000 tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

Nu e de mirare că atunci cînd 
a aflat, citind în ziar de iniția
tiva lui Nicolae Militaru de la 
fabrica de încălțăminte „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală și a altor 
fruntași din țară de a urma e- 
xemplul muncitoarei sovietice 
Valentina Gaganova, Cristea 
Aurel s-a hotărît să-i urmeze. El 
este membru de partid și știe 
că are datoria de a fi mereu un 
exemplu înaintat în fața celor
lalți mineri din sectorul 
crează.

La 14 august, ieșind 
minerul Cristea Aurel, 
zentat la conducerea minei unde 
erau de față secretarul comitetu
lui de partid, de U.T.M. și pre
ședintele comitetului sindical.

— In sectorul nostru nu toate 
brigăzile își îndeplinesc sarcinile

: abataje cu condiții greie. 
Ion și Gavrilă David, Ni- 

Mujnai,
Galu și 
alți șefi

de plan. Cred că e datoria noas
tră, a comuniștilor, să-i; ajutăm 
pe cei rămași în urmă. Brigada, 
noastră a dat pînă acum peste 
6000 tone în plus. Acest îucru 
nu ne bucură prea mult cînd1 
știm că cei de la abatajul nr. 4 
nu-și îndeplinesc cu regularitate 
planul ce-1 au. Eu cer să mi se 
încredințeze conducerea acestei 
brigăzi pentru ca să fac 
ce-mi stă în ]

ze.

obținut pînă

tot 
putință ajutînd-o să 

devină și ea 
fruntașă.

Preluînd con
ducerea brigăzii 
de mineri din a- 
batajul nr. __ 4, 
comunistul Cris- 
tea Aurel și-a 
propus să spri
jine cu experien
ța sa pe minerii 
din această bri
gadă pînă cînd 
și ei vor ajunge 
la nivelul reali
zărilor obținute 
de fruntașii mi
nei. Conducerea 

abatajul 7 i-a în-

unde lu-

din șut 
s-a pre-

brigăzii din 
credințat-o lui Petric Nicolae cui 
care lucrează împreună de peste 
10 ani. Tovarășul Cristea Aurel 
a promis conducerii minei, or
ganizației de partid, U.T.M. șf 
sindicatului că nu va uita să a- 
jute vechii săi tovarăși în 
muncă.

Exemplul înaintat al mineru
lui comunist Cristea Aurei va fi 
cu siguranță îmbrățișat și de 
alți șefi de brigăzi din Vaiea 
Jiului. Mișcarea de ajutorare to
vărășească a brigăzilor rămase 
în urmă, are o mare însemnătate 
pentru ridicarea tuturor brigăzi
lor la nivelul celor fruntașe. Ea 
constituie o însemnată rezervă 
internă care trebuie cu curaj va
lorificată.

Procedînd în acest fel minerii 
Văii Jiului vor răspunde șl pe 
mai departe 
prin fapte, hotărîrilor partiduljn 
și guvernului 
îmbunătățire a 
trai.

din toată inima,

privind continua 
nivelului lor de
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Sectorul I al minei Lonea 
condus de inginerul CIR1- 
PERU VAS1LE — decorat 
cu Ordinul Muncii clasa 
Ill-a — a dat economiei na
ționale în acest an peste 
4700 tone de cărbune în plus 

de plan.
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Duminică, 16 august a avut 
loc în întreaga regiune Hune
doara, deschiderea Săptămînii 
celui de-al treilea festival regio
nal al tineretului.

In Petroșani, mitingul de des
chidere a avut loc în sala mare 
a Comitetului orășenesc U.T.M. 
Au fost prezenți tineri și tinere 
din toate întreprinderile orașu
lui. După miting 500 utemiști 
s-au împărțit în grupe, partici- 
pînd Ia 
Școala 
execută 
calului, 
frajele pe o suprafață de 50 m.p.;

acțiuni patriotice, 
de 7 ani nr. 1 unde 
lucrări de mărire a 
tinerii au demontat

La
se

lo-
co-

Ia șantierul de construcții nr. 
1, ei au curățit drumul pe o su
prafață de 500 m2. și au descăr
cat 10 m3. de cenușă pe care au 
transportat-o la locul necesar; 
Ia depozitul O.C.L. Industrial, 
utemîștii au lucrat la transpor
tul și aranjatul cărămizii, reali- 
zînd prin munca lor o economie 
de 2000 lei. In timpul dimineții, 
ei au lucrat cu entuziasm și în 
cadrul tranzitului unde au lopă
tat o cantitate de 10 m3. balast 
și au transportat 3000 bucăți de 
cărămidă.

SAFTA RAVECA 
corespondent i

O

A început recalcularea pensiilor
Săptămîna trecută la Oficiul de 

prevederi sociale a Sfatului popu
lar raional Petroșani au început 
lucrările pentru recalcularea pen 
siilor conform Decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
privind dreptul la pensie în ca
drul Asigurărilor Sociale de Stat. 
Noile pensii stabilite pe baza De 
crețului oglindesc grija deose
bită pe care partidul și guvernul 
o poartă oamenilor muncii vîrst- 
nici și familiilor lor.

IN PREAJMA DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR

Sc îmbunătățesc condițiile materiale pentru 
buna desfășurare a procesului de Invâtămlnt
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Brigaida condusă de minerul 
APOSTOL VASILE de la 
sectorul I Uricani obține în 
fiecare lună randamente spo
rite cu 0,600—0,900 tone pe 

post.
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Vacanța școlarilor se apropie 
de sfîrșit. In prezent în școli se 
desfășoară o vie activitate pen
tru terminarea lucrărilor de cu
rățenie a localurilor în vederea 
începerii noului an școlar care 
își va deschide porțile pe teme
lia succeselor înregistrate în do
meniul dezvoltării învățămîntu- 
lui nostru în cei 15 ani de la e- 
liberarea patriei. Pentru a cu
noaște stadiul pregătirilor ce se 
fac în acest sens am cerut cîteva 
relatări inspectorilor școlari Ti- 
teșcu Constantin și Ferenczi 
Mihai. de la Secția de învăță- 
mînt și cultură a Sfatului popu
lar raional. Iată răspunsurile 
lor •.

Ce măsuri s-au luat pentru 
școlarizarea tuturor copiilor ?

?
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La unui din frontalele sec
torului IV Petrila brigada 
condusă de minerul CEPĂ- 
LĂU AUREL se remarcă 
prin productivitatea înaltă 
pe care o obține ca urmare 
a vitezei de avansare sporite.

Nu vrem să mai vorbim des
pre faptul că nu va exista nici 
un copil de vîrstă școlară care 
să nu fie înscris în clasa I-a. In 
anii regimului nostru, tuturor a- 
cestor copii li s-a creat posibili
tatea de a învăța carte. Rețeaua 
învățămîntului elementar, s-a ex
tins în cele mai 
ale raionului ca 
pești, Răscoala, 
menești unde în 
neai un știutor ____ ____
se duce munca pentru aplicarea 
cu consecventă a hotărîrii parti
dului si guvernului privind ex-

îndepărtate sate 
Buta. Valea de 
etc., așezări o- 
trecut rar întîl- 
de carte. Acum

tinderea învățămîntului de 7 ani 
obligatoriu, acolo unde există 
condiții. In acest sens s-au luat 
măsuri ca în Iscroni. Paroșeni 
și Bărbăteni să se creeze con
diții pentru extinderea învăță- 
mîntului elementar de la 4 clase 
la 7 clase obligatorii. De remar
cat interesul manifestat în a- 
ceastă direcție de conducerea 
Centralei Termoelectrice Paroșeni 
prin construirea unei școli pen
tru copiii salariaților săi, în car
tierul Sohodol. Localul școlii 
are 8 săli de clasă, laboratoare 
si birouri. EI va fi dat în folo 
sință în această toamnă. Deci 
prima serie de elevi ai clasei a 
V-a din Paroșeni vor învăța iii 
scoală nouă. In cartierul Bărbă 
teni din Lupeni precum și în 
Iscroni există condiții pentru 
funcționarea clasei a V-a. Tre
buie doar ca Sfatul popular al 
comunei Iscroni să asigure cît 
mai repede mutarea locuinței di
rectorului din incinta școlii, prin 
aceasta asigurîndu-se o nouă 
sală necesară clasei a V-a. Ră- 
rnîne doar ca învățătorii noștri 
să desfășoare o activitate susți
nută cu începere de la 1 septem
brie pentru înscrierea absolven
ților de clasa a IV-a în clasa V-a.

Grija pe care o acordă regi
mul nostru 
mîntului de 
reflectă prin 
luate pentru

extinderii învăță- 
cultură generală se 
măsurile ce au fost 
mărirea unor loca-

luri școlare ori pentru reparații 
capitale. In acest sens amintim : 
la Buta s-a terminat construcția 
unui local școlar nou, din ion- 
durile I.F.E.T.-ului —. Lupeni; 
efectuarea unor reparații capi- 
tale și mărirea cu încă două săli 
de clasă — a Scolii de 7 ani nr 
2 (cu limba de predare maghia
ră) din Vulcan pentru care s-a 
cheltuit 370.000 lei; s-a mărit cu 
două săli de clasă Școala medie 
mixtă nr. 1 Petroșani (prin mu
tarea directorilor în alte clădiri). 
In acest local se execută în pre
zent lucrările de curățenie gene
rală care se vor termina curînd. 
S-au alocat pînă în prezent 25.000 
lei pentru supraetajarea Școlii 
de 7 ani din Aninoasa si 800.000 
Iei pentru mărirea cu două aripi 
— 10 săli — a școlii de 7^ anî 
nr. 1 Petroșani. Aceste două lu
crări, fiind de proporții mai mari, 
încenute și mai tîrzîu (numai1
după terminarea anului școlar
trecut) nu se vor termina pînă 
la începerea noului an școlar. In 
celelalte- școli, ca de pildă cele 
din Lonea, Cimpa. medie mixtă 
nr. 2 Petroșani, cele de 7 anî nr. 
2 și 3 Petroșani, s-a terminat 
curățenia și micile reparații ce 
s-au cerut, ele fiind 
primească elevii.

Tot acest ansamblu 
în vederea pregătirii

gata să-șî

de măsuri 
localurilor

(Continuare în pag. 3-a)

La fel ca la salarizare și în 
privința pensiilor muncitorii mi
neri sînt in primele rînduri ale 
harnicei noastre clase muncitoa
re. Iată, de exemplu, rroile pen
sii ale citorva muncitori mineri 
pensionari: Bătrînul miner Ju- 
hasz Francisc de la Aninoasa, 
care de cîțiva ani nu mai lu
crează și primea o pensie de 691 
lei pe lună, va primi acum 1200 
lei pe lună, adică cu 509 lei mai 
mult. Pensii de 1200 lei lunar 
vor primi și minerii Cenușe Cor
nel de Ia Petrila, Aruș Ștefan, 
de la Aninoasa și altt sute și 
sute de mineri care au o vechi
me mare în cîmpul muncii și au 
lucrat la abataje, pregătiri sau 
deschideri.

La unele categorii de muncir 
tori. care fie că au fost pensio
nați mai demult, fie că în ulti
mul an înainte de pensionare au 
avut cîștiguri mici și deci au 
primit pînă acum pensii de 300— 
400 lei, noua pensie este de 2—3 
ori mai mare. De pildă, munci
torul miner Cocolan Ion de la 
Iscroni avea pînă acum o pensie 
de 390 lei lunar. Noua pensie re
calculată este de 1159 lei pe lu
nă, adică cu 769 Iei mai mare.

Statul nostru democrat-popu- 
lar poartă aceeași grijă șl neutru 
urmașii oamenilor muncii, pre
cum și pentru toți cei care și-an 
pierdut capacitatea de muncă. 
Văduva Bartha Anica din Petro
șani va primi o pensie de 600 
lei lunar, cu 355 lei mai mult 
decît pînă ai^um. Văduva Vașca 
Vilma din Petrila va primi o 
pensie de 407 lei lunar, față de 
184 Iei cît primea înainte s.

Recalcularea' 
operație destul de grea dacă ți
nem seama de 
pensionari din 
circa 10.000 — si de faptul 
pentru o seamă de pensionari în
treprinderile și instituțiile tre
buie să pună 
date. Ea va
2—3 luni și 
pensii se va 
pe măsura recalculării, 
pensionar își va primi însă drep
turile bănești așa cum le stabi
lește Decretul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale — retroactiv 
de la 1 august 1959.

a. 
pensiilor este o

numărul mare 
Valea Jiului

de

că

instituțiile
la dispoziție noi 

dura aproximativ 
deci plata noilor 
putea face numai 

Fiecare
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A tnceput dunpionaM categfiei A

Minerul Lupeni ar fi meritat o victorie

Manifestări sportive în cinstea zHei 
August
curîod în campionatul regional. 
Rezultatul final 4—1 (2—0) pen
tru Parîngul Lonea. Jocul a de
curs într-o perfectă notă de spor
tivitate fiind în același timp și! 
un bun prilej de pregătire a ce
lor două echipe în vederea cam
pionatului din acest an.

Tinerii turiști din Lupeni, Pe
troșani, Hațeg, Cugir și Hune
doara au organizat în cinstea 
zilei de 23 August un concurs 
de turism în stea 
Peleaga în Retezat, 
greutățile drumului 
cele cinci localități 
duminică la locul î 
vîrful Peleaga.

de 23
localitățile 
organizate 
sportive în

In aproape toate 
raionului, au fost 
duminică manifestări _. __  ___
cinstea zilei de 23 August. Po
picarii asociației sportive Con
structorul din Petroșani au sus
ținut duminică pe noua lor ba
ză sportivă o întîinire amicală 
cu echipa Viscoza din Lupeni. 
Oaspeții eu cîștigat, totalizînd 
910 1. d. fată de 834 1. d. cît au 
obținut gazdele. In această în
tîinire s-au remarcat popicarii 
Kovacs și Moldovan 1 de la Vis
coza și Korcsar de la gazde.

La Lonea iubitorii fotbalului 
au asistat la partida dintre e- 
chipa locală Parîngul și Mine
rul Petrila. care a promovat de

Ștafeta „Să întîmpinăm 23 August“ 
a plecat din Petroșani

Din toate colțurile țării zeci de 
tineri sportivi pe biciclete sau 
motociclete se îndreaptă către 
Capitală purtînd ștafeta „Să în
tîmpinăm 23 August" — mesajul 
tineretului din toată tara în cin
stea marii sărbători.

Duminică dimineața, venind 
de la Lonea și Lupeni două șta
fete au adus la Petroșani mesa
jul tinerilor mineri din raion ca
re cuprjnde hotărîrea lor de a 
întîmpina marea sărbătoare cu 
noi succese în muncă. Ieri dimi
neață cinci motocicliști plecînd 
din Petroșani, au dus la Hune
doara mesajul tinerilor din Va
lea Jiului. In drum ei se vor opri 
la Hațeg de unde vor prelua șta
feta tinerilor din acest raion

— = ★ = —

Sportivi-găsiți în librării!
• Kleșcev I. 

Jocul de volei 
ra tineretului.

• Kolganov 
cu lanseta, i

• Cojocaru V. : Tabere și co
lonii — îndrumător pentru or
ganizarea și desfășurarea acti
vității. Editura tineretului.

N., Cehov O. S. : 
in școală. Editu-

D. I. : Pescuitul 
Editura tineretului.
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Organizatorii 
meciurilor să-și îacă 

datoria
i Dacă echipa de fotbal Mine- 
i rul Lupeni s-a pregătit cu mul-
> tă seriozitate avînd in vedere
> promovarea într-o categorie 
1 superioară, nu același iucru 
[ l-au făcut și organizatorii me- 
i ciului care nu numai că nu
> și-au îmbunătățit activitatea
* conform noilor sarcini ci dim- 
’ potrivă s-au prezentat, chiar
* de la primul meci, complet 
[ dezorganizați.
1 La meciul de duminică se
* putea prevede ușor că specta

torii vor veni la stadion în 
număr record. Cu toate aces
tea la intrarea în stadion a

' fost deschisă doar o singură 
, casă pentru eliberarea bilcte- 
, lor ceea ce a îngreunat foarte 
. mult intrarea publicului în 
s stadion. Cîțiva oameni de or

dine, și aceștia stabiliți la în- 
' tîmplare, nu au putut asigura 
[ cîtuși de puțin ordinea în sta- 
' dion.

Federația romînă de fotbal 
a recomandat încă din campio
natul trecut tuturor asociații- 

( lor sportive cu echipe de fot- 
( bal în categoria A și B să nu-
> meroteze locurile în stadioane 
, și să facă tot posibilul pentru 
i respectarea lor. Dar nici aso-
> ciația sportivă Minerul Lupeni 
; și nici Jiul Petroșani n-au în- 
J cercat măcar să facă acest lu- 
t cru. manifestînd dezinteres
> față de spectatori. La stadio- 
( nul din Lupeni, reprezentanți-
> lor presei nu li s-a asigurat po- 
i sibilitatea vizionării meciului
> în bune condițiuni, îngreunîn- 
I du-le astfel misiunea.
I Organizatorii meciurilor de 
I fotbal de la Lupeni și Petro- 
i șani trebuie să lichideze neîn- 
i tîrziat cu aceste lipsuri ară-
* tîndu-i spectatorului respectul
* cuvenit.
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D. MUGURE

cu vîrful la. 
. Invingînd! 
tinerii din 
s-au întîlnit 
stabilit, pe
S. BALO1

pentru a o preda metălurgiștilor 
din Hunedoara. De aici ștafeta 
va porni la Deva, Cluj și în alte 
regiuni ale tării pentru ca în 
ziua de 23 August mesajul tine
retului din toată tara să fie pre
dat la București.
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Zilele frumoase din ultimul timp au permis tinerilor din Pe
trila să frecventeze ștrandul din localitate in număr destul de ma
re. Deși raionului nostru nu-i este specifică natația, se găsesc to
tuși mulți tineri talentați în această disciplină sportivă. Cele mai. 
interesante probe sînt însă săriturile de la trambuline care pasio
nează atit publicul cît și pe concurenți.

IN CLIȘEU: Un aspect de la ștrandul din Petrila.

15 ANI PE MIȘCARE SPORTIVA DE MASA
Peste puțin timp se împlinesc 

15 ani de la cel mai de seamă 
eveniment din istoria poporului 
romîn : ziua eliberării tării de 
sub jugul fascist. 23 August, 
ziua care a deschis perspectivele 
unui viitor luminos.

In anii puterii populare pe ba
za uriașelor succese obținute în 
industrie și agricultură, tara 
noastră a putut crea și dezvolta 
și mișcarea de cultură fizică și 
sport, imprimîndu-i un adevărat 
caracter de masă.

Dacă pînă în anul 1944, tara 
noastră a avut o activitate spor
tivă ștearsă, fără ecouri și per
formante mondiale, după 23 Au
gust sportivii noștri au obținut 
rezultate remarcabile, care au 
fost posibile numai datorită con
dițiilor materiale create tinere
tului nostru de către partid și 
guvern.

După 15 ani de putere popu
lară, tara noastră deține mul
tiple titluri mondiale și europe
ne, iar la ultimele 3 olimpiade 
sportivii tării noastre au obți
nut peste 60 meda-lii de aur, ar
gint și bronz, prin care s-au im
pus pe arena mondială.

Sportivii altor țări au privit 
cu respect și stimă nu odată 
spre podiumul învingătorilor, 
unde multe locuri fruntașe au 
fost ocupate de sportivi ce pur
tau pe piept stema R.P.R. cu 
justificată, mîndrie.

Tinerii din Livezeni 
își amenajează prin 

muncă voluntară terenul 
de fotbal

Printre acțiunile patriotice or
ganizate în cinstea zilei de 23 
August de tinerii din Livezeni în 
scopul înfrumusețării localității 
se numără și reamenajarea tere
nului de fotbal.

Pînă nu de mult pe acest te
ren creșteau buruieni lăsînd im
presia că aici tineretul nu mai 
face sport. Comitetul sindical al 
întreprinderii de producție in
dustrială 712 Livezeni a luat 
inițiativa de a mobiliza tinerii 
ca prin muncă voluntară să ame
najeze terenul. Și tinerii din Li
vezeni au răspuns la această 
chemare venind în număr mare 
la amenajarea terenului. Printre 
cei care s-au evidențiat în aceas
tă muncă se numără Roman De- 
neș, Katingher Iuliu, Olaru Ioan 
și Anuțoiu Ioan.

Tinerii care muncesc la reame
najarea terenului d*e fotbal s-au 
angajat ca terenul să fie dat 
folosință în cinstea zilei de 
August.

F1RUT DUMITRU 
corespondent voluntar

în
23

Ca și celelalte regiuni ale ță
rii — Valea Jiului, renumită în 
trecut datorită condițiilor atit de 
grele de muncă și viață, a căpă
tat astăzi o nouă înfățișare.

Sportul astăzi în Valea Jiului 
este iubit, fiind practicat de ti
neri in condiții optime, pe o ba
ză materială corespunzătoare, cu 
un număr de antrenori și in
structori sportivi suficient. Spor
turi inaccesibile altădată marii 
mase de oameni ai muncii ca 
tenisul de cîmp, handbalul, tirul, 
rugbiul, voleiul, baschetul, tirul 
cu arcul etc. sînt azi discipline 
practicate și îndrăgite de mine
rii Văii Jiului.

Crearea complexului sportiv 
G.M.A. și organizarea sparta- 
chiadelor de vară și de iarnă 
au dat posibilitate tineretului să 
se afirme și să facă primii pași 
în sport, iar de aici să-și deschi
dă drumul spre măestria spor
tivă.

Astăzi, in raionul Petroșani, 
baza materială asigură din plin 
nevoile sportivilor. Numai în ul
timii doi ani au fost amenajate 
noi terenuri ca : baza sportivă 
„Juniorul“ din Petroșani, tere
nurile de tenis si volei de la Pe
troșani și Petrila, terenurile de 
volei de la Paroșeni și Uricani, 
cele de fotbal de la Lupeni și A- 
ninciasa etc.

Raionul Petroșani are astăzi 
un număr de 33 colective spor
tive. cu pest£ 20.000 membri

în mi*- 
ocazie 

schimb 
și Lea-

Ca întotdeauna, la începutul 
fiecărui campionat de fotbal, pu
blicul, însetat de o partidă ofi
cială, umple stadioanele pînă la 
refuz pentru a asista la acest 
început de drum al echipei pre
ferate. Pentru meciul echipei Mi
nerul Lupeni, la aceasta s-a a- 
dăugat și faptul că echipa pri
mea „botezul focului“ în noua 
categorie — A și deci simpati- 
zanții ei, veniți duminică pe sta
dion în număr impresionant de 
mare, ardeau de nerăbdare să 
asiste la această primă confrun
tare în care Minerul Lupeni a 
întîlnit formația Steagul Roșu — 
Orașul Stalin. Numai acest fapt 
este destul pentru a se înțelege 
încordarea din tribune și mai cu 
seamă din rîndul fotbaliștilor 
lupeneni în momentul începerii 
jocului. „ll“-le lupenean a în
țeles perfect de bine însemnăta
tea acestui prim „examen“ și 
tocmai de aceea a dorit cu toată 
ardoarea să „caice cu dreptul“ 
în categoria A —, să obțină în 
primul meci — prima victorie, 
ceea ce nu a putut să realizeze 
deși a fost posibil. După primele 
minute de ioc de la fluierul de 
început al arbitrului Mitran (Bu
curești) Minerul cîștigă teren în- 
cepînd să preseze. Chiar 
nutul 4 ratează o bună 
de a deschide scorul. Un 
de oase între Crăiniceau , __
hevici și ultimul pătrunde în ca
reul de 6 metri. Portarul Ghiță 
iese din poartă, Leahevici trage 
în el, se produce învălmășeală, 
intervine Paraschiva, apoi Co- 
troază II care trag tot în jucă
torii adverși, iar poarta goală, 
doar la cîțiva metri, rămîne ne
străpunsă. Minerul atacă mereu. 
Dar înaintașii joacă încă deslî- 
nat, confuz, cu plasamente gre
șite, ceea ce a făcut ca pasele să 
meargă aiurea. Crăiniceanu încă 
nu este destul de folosit, iar Gro- 
za nu-și găsește locul. Minerul 
atacă totuși și golul este aștep
tat cu înfrigurare la fiecare fa
ză. In minutul 26 Crăiniceanu 
reia cu capul, puțin peste poarta 
adversă, o bună centrare a lui 
Leahevici. Peste cîteva minute 
Szőke trage puternic de la 25 
metri însă tot pe sus. Lupenenii 
aleargă foarte mult, pe tot tere
nul. jucînd mai mult în forță și 
mai puțin tehnic.

Oasjjeții inițiază cîteva con
traatacuri dar destul de timide, 
echipa prezentîndu-se, în prima 
parte a jocului, sub nivelul ei. 
Către sfîrșitul primului mitan, 
Minerul slăbește ritmul și la 
pauză rezultatul rămîne alb. 0—0,

La reluare Minerul își revine 
însă și continuă să atace. In mi
nutul 49 Paraschiva îl deschide 
foarte frumos pe Cotroază II ca
re centrează la Crăiniceanu. A- 
cesta reia în bara transversală, 
mingea revine în teren dar

U.C.F.S., create pe lingă ex
ploatările miniere, întreprinderi 
și școli. Peste 60 antrenori asi
gură sportivilor din colective 
gamele de antrenament necesare 
perfecționării măestriei sportive, 

Un loc de frunte îl ocupă tu
rismul în Valea Jiului, tineretul 
participînd la multe excursii și 
concursuri dte orientare turistică.

Raionul nostru se poate rriîn- 
dri cu activitatea sportivă' a co
lectivelor Minerul Lupeni, Mi
nerul Vulcan. Aninoasa și Pe
trila, Jiul, Juniorul și 30 Decem
brie Petroșani, Parîngul Lonea 
și Retezatul Uricani.

Minerii Văii Jiului îndrăgesc 
sportul, ceea ce a făcut ca nu
mărul sportivilor muncitori par- 
ticipanți la manifestațiile spor
tive să crească simțitor.

In cadrul spartachiadelor de 
vară și iarnă, tineretul raionu
lui nostru a obținut rezultate 
remarcabile, cîștigînd 5 ani con
secutiv Cupa regiunii Hunedoara.

Pentru prima dată în istoria 
activității sportive a raionului 
la startul întrecerilor finale pe 
tară, la unele discipline sportive 
sînt prezenți și reprezentanții 
raionului Petroșani.

In cadrul raionului nostru azi 
avem două echipe de fotbal în 
categoria A, 3 echipe de rugbi 
în categoria B, o echipă de te
nis de cîmp, o echipă de 
volei în categoria B, o echi
pă de handbal în categoria 
B etc. De asemenea la celelalte 

Crăiniceanu împreună cu porta
rul Ghiță și un jucător advers 
sînt căzuți la pămînt. Cu o ul
timă sforțare însă Crăiniceanu 
reușește să introducă totuși min
gea în plasă 1—0. Insfîrșit sco
rul este deschis stîrnind un en
tuziasm general. Se pare ca el 
va fi menținut. Dar pe măsură ce 
minutele trec, jucătorii lupeneni 
dau tot mai mult semne de obo
seală. Mijlocașii Mihai și Szőke 
care pînă atunci ajutaseră mult 
înaintarea, acum se retrag prea 
mult în apărare rămînînd mult 
prea în urmă la contraatacurile 
coechipierilor înaintași. In minu
tul 59 Gane scapă singur și 
doar cu Mihalache în față trage 
în bara de sus. ratînd astfel e- 
galarea. Minerul e din ce în ce 
mai derutat. Oboseala se mani
festă tot mai mult, făcînd ca e- 
galarea să pară posibilă. Intr-a
devăr în minutul 68 Fusulan în
scrie cu capul golul egalizator 
pecetluind și scorul întîlniriî : 
1 — 1. Peste cîteva minute Paras
chiva accidentat părăsește tere
nul. In această situație e greu să 
se mai spere într-o victorie mai 
cu seamă că întreaga echipă este 
derutată și epuizată. Se pare că 
aceasta este urmarea firească a 
jocului lupenenilor în care nu a- 
leargă mingea ci omul, risipei de 
eforturi fără rost din primele mi
nute pentru obținerea unei vic
torii cu orice preț. De un sistem 
de joc al echipei Minerul încă nu 
se poate vorbi, deși el este posi
bil avînd în ved’ere valorile in
dividuale din echipă. Crăin' ț 
ceanu driblează mirft prea muL. 
expunîndu-se la accidentări, e- 
puizîndu-se complet, în timp ce 
echipa nu cîștigă nimic.

Formațiile: MINERUL LU
PENI : MIHALACHE. PLEV, 
Corhan, Keresztes. MIHAI, Sző
ke, COTROAZĂ II, PARASCHI
VA, Groza, Leahevici, Crăinicea
nu. STEAGUL ROȘU: Chiță, 
Sbîrcea. H1DIȘAN, TIRNOVEA- 
NU, Zaharia, Bîrsan, Campo, 
FUSULAN. GANE. Trăistaru, 
Dávid.

★

In deschidere, a avut loc în- 
tîlnirea amicală dintre Minerul 
Lupeni (tineret) și Minerul Ani- 
noasa. Cele două echipe au ofe
rit o partidiă viu disputată în ca
re am admirat nenumărate faze 
periculoase la ambele porti dove
dind buna pregătire a celor două 
echipe. ,|

Schimbările făcute însă în for 
mafia aninosenilor nu au dat re
zultate. Echipa a mers mult mai 
bine în mitanul doi cînd Golgo- 
țiu a fost trecut inter, în adevă
ratul lui post iar ca stoper a fost 
trecut Furnea. 
1—1, a oglindit 
de pe teren.

MIHA1L 

Rezultatul final 
raportul de forte

DHMtWMBSCU

discipline, sportivii noștri, în în
trecerile ce au avut loc cu alte 
raioane sau regiuni, au obținut 
rezultate însemnate.

Sportivi ca Paraschiva, Crls- 
nic, Vasiu, Romoșan, Panait, 
Crăiniceanu. Onea, Păsculescu 
(fotbal), Iuhas, Pantelimon (te
nis), Hlopețchi, Ionescu, (tir), 
Albu, Balogh (popice), Biro, 
Fabian (lupte), Fabian (ciclism), 
Nemeș Magdalena, Popescu, Ino- 
van (atletism), prin comportarea 
lor și rezultatele obținute sînt 
mîndria raionului nostru.

Mulți antrenori ca: Pintea 
(volei), Carasiniu (lupte), Bar- 
tha, Nemeș, Lazăr, Pali (fotbal), 
s-au evidențiat prin munca lor 
devotată creșterii tineretului, e- 
ducării sportivului de tip nou.

In jurul U.C.F.S. peste 200 
activiști voluntari încadrați în 
comisii pe ramuri de sport, spri
jină pe plan raional activitatea 
de cultură fizică și sport.

Călăuzit de lozinca „primii în 
producție, primii în sport“, tine
retul Văii jiului zilnic obține re
zultate din ce în ce mai bune.

Ziua de 23 August, pentru 
sportivii Văii Jiului ca pentru 
’ fi sportivii patriei are o dublă 
semnificație: este ziua eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist și 
totodată ziua cînd s-a lichidat 
pentru totdeauna cu sportul ce
lor puțini, sportul capitalist- 
profesionist, lăsînd drumul des
chis sportului de masă, sportu
lui celor mulți, care-1 vor duce 
spre culmile măestriei.

prof. FA NE V. ION
membru în Consiliul raional ' 

U.C.F.S.
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Filmul este închinat ofițerului 
Oteko Dundici. comandantul unui 
detașament sîrbesc care, în tim
pul războiului civil a luptat pen
tru apărarea tinerei Republici 
Sovietice. Curajul fără seamăn, 
prezenta de spirit, ușurința cu 
care se deghizează dueîndu-i în 
eroare pe dușmani, acestea sînt 
trăsăturile caracteristice ale e- 
roului principal al filmului so- 
vieto-iugoslav, în culori „O-leko 
Dundici“.

Luni, la ora 18, a avut loc la 
cinematograful „Al. Sahia“ din 
Petroșani un simpozion închinat 
acestui film — la care și-aii dat 
concursul membri ai S.R.S.C. și 
Consiliului raional A.R.L.U.S. 
din Petroșani.

Minerii de la Uricani au pri
mit cu deosebită satisfacție mă
surile luate de partid și guvern 
cu privire la ridicarea continuă 
a nivelului de trai. Documen
tele plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie ca și recenta ma
sivă reducere de prețuri au gă
sit un puternic ecou în rindurile 
lor. Exprimîndu-și bucuria pen
tru grija ce le o poartă partidul, 
minerii de aici 
sprijine măsurile luate de partid 
și guvern prin sporirea conti
nuă a producției de cărbune coc- 
sificabil și reducerea prețului de 
cost al acestuia.

Bazîrtdu-se pe rezultatele bu
ne obținute de colectivul minei 
în primele 6 luni ale anului, re
zultate care-1 situează în pri
mele rinduri ale întrecerii socia
liste în Valea Jiului, organiza
țiile de partid ale minei au des
fășurat o intensă muncă de agi
tație în rindurile minerilor. A- 
giiatori cum sînt tov. Teodores- 
cu Stancu, Deak Gavriiă, Coco
net Vasile și muiți alții au stat 
de vorbă cu fiecare miner în 
parte, au lămurit de ce este ne
cesară sporirea productivității 

tuturor 
fiecare

au hotărit să

sporirea conti-

sporirea 
muncii și descoperirea 
rezervelor existente la 
loc de muncă.

Atunci tind membrii 
lor pentru revizuirea posibilită
ților și rezervelor interne pe 
sectoare au venit la locurile de 
muncă, minerii au avut pregătite 
o seamă de importante propu
neri pentru creșterea producției 
și pentru obținerea unor econo
mii suplimentare cît mai mari. 
Pe întreaga mină au fost făcute 
zeci de propuneri. Așa de pildă 
minerul Paraschiv Gheorghe, șef 
de schimb la abatajul nr. 3 blo
cul II a propus ca oprirea com- 
presoarelor să se facă la ore 
mai potrivite între schimburi, 
pentru a permite minerilor să 
folosească din plin și complet 
cele 8 ore de muncă. Reliefînd 
că la sectorul I îmbunătățirea 
calității cărbunelui constituie o 
Importantă rezervă internă Ia 
indemîna colectivului, brigadie
rul fruntaș Vascul Dumitru a 
propus ca evidenta șistului in 
cărbune să se facă și pe sector, 
iar controlul calității să fie In
tensificat. Mihăită Constantin, 
miner la abatajul nr. 10 a pro
pus ca în repartizarea vagorte 
telor goale să se țină seama de 
capacitatea buncărelor fiecărui 
abataj, pentru a se putea asigu
ra și la abatajele cu buncăre de 
mică capacitate (care sînt cu ex
ploatare in felîHe inferioare) 
condiții pentru o muncă ritmică.

Venind cu valoroase propu
neri — pe baza cărora a fost al- 
cătuit un complex plan de mă 
suri tehntco-organizatorice — 
minerii s-au angajat să spo
rească necontenit producția și 
productivitatea muncii, să obți
nă însemnate economii suplimen
tare la prețul de cost al cărbu
nelui. Brigadierul Scorpie Nico
lae s-a angajat în numele orta
cilor săi 
fiecare 
lei prin 
de lemn, 
extragă lunar peste plan cel pu
țin 250 tone 
nistul Vascul 
jat ca prin 
recuperat la 
tilizarea craterelor numai cînd în 
abataj există cărbune din bel-

corni sii-

să economisească în 
lună cel puțin 1000 
reducerea consumului 
energie, exploziv și să

de cărbune. Comu- 
Dumitru s-a a riga 
folosirea lemnului 
prăbușire, prin u-

:4~¿.

vine

la 
Bri-

Încă de anul trecut, construc
torii din Petroșani au început la 
U.R.U.M.P. construcția unor noi 
hale Dentru mărirea turnătoriei 
și curățătoriei pieselor turnate.

Pînă ș-au executat fundațiile 
și pereții lucrările au mers des
tul de bine. Dar, la acoperișul 
halei curățătorie s-a văzut că pro
iectul nu este bun. Au urmat 
luni de întrerupere a lucrului 
pînă ce, cu mare greutate, s-a 
putut găsi o soluție pentru exe
cutarea acoperișului a cărei con
strucție este în curs.

Cu toate că termenul de pre
dare a lucrării este 1 septembrie, 
din cauza lipsei de efective pen
tru a putea lucra în două schim
buri, execuția acestor hale este 
încă mult întîrziată. Dar, o în*

tîrziere și mai mare este la hala 
turnătoriei unde U.P.D.-ul tot tă
răgănează predarea proiectului 
pentru acoperiș. De cîte ori con
structorii cer proiectul respectiv 
de la tov. inginer Bugnariu de 
la U.P.D. sau tov. Suciu Ale
xandru, diriginte de șantier din 
partea Direcției de investiții a 
C.C.V.J. aceștia fac numai pro
misiuni.

Săptămînile trec însă iar toam
na cu ploile ei se apropie tot 
mai mult dar proiectul nu-i ni
căieri. Atunci cum să poată fi 
acoperite noile hale pe care tur
nătorii de la U.R.U.M.P. le aș
teaptă cu nerăbdare ? Utilajele 
nu se pot monta sub cerul liber 1

MIHAI STEFAN

șug, să economisească pi mă 
sfîrșitnl anului 12.600 lei. 
gada sa va extrage lunar cel pu
țin 500 tone de 
plan. La sectorul 
nerii din brigada 
vie au hotărit ca prin recupera
rea rulmenților, a capacelor de 
Ia trenurile de roti să obțină pî- 
nă la sfîrșitui anului cel puțin 
30.000 lei economii suplimenta
re. Brigada de culbutare condu
să de candidatul de partid Tai
ga Constantin s-a> angajat să cu
rețe vagonetele, o-bținînd astfel o 
economie pînă la finele anului 
de aproape 60.000 lei.

Totalizate, economiile ce se 
vor obține la fiecare sector îxj 
parte, se ridică la peste 900.000 
lei. Aceasta înseamnă că îm
preună cu cele peste 500.000 lei 
pe care colectivul i-a economisit 
în primul semestru al anului, 
economia suplimentară la prețul 
de cost al Cărbunelui extras de 
ia Uricani se va ridica în acest 
an la cel puțin 1.400.000 lei.

Minerii de la Uricani pot în
deplini cu cinste acest nou an
gajament. Cele peste 13.000 tone 
de cărbune pe care le-au dat pes
te plan pînă acum,. product ivit ai- 
tea ridicată a muncii lor ca și* 
faptul că nici o brigadă de mi
neri nu a mai cunoscut de mul
te luni ce este rămînerea sub 
plan, constituie o garanție în a- 
ceastă direcție. O importantă 
rezervă internă, care, folosită la 
maximum, Ie poate aduce mari 
economii suplimentare, este. îm
bunătățirea calității cărbunelui, 
domeniu în care sînt încă molte 
de făcut la Uricani.

In luna iulie angajamentele 
luate au fost traduse în fapt; 
mina și-a depășit sarcinile de 
plan cu 1002 tone de cărbune 
cocsificabil, iar la prețul de coc.‘ 
s-a. obținut o economie de 1,77 
Iei la fiecare tonă extrasă. In au
gust, colectivul minei Uricani 
continuă să fie fruntaș pe în
treaga Vale a Jiului. Din abata
jele lor, minerii de aici au ex
tras în 12 zile lucrătoare cu a- 
proape 300 tone cărbune mai 
mult decît planul. Cel mai im
portant lucru este că TOATE 
BRIGĂZILE DIN ABATAJE AU 
EXTRAS CĂRBUNE 
PLAN !

Rezultatele obținute 
cum de mtnțrii de la

cărbune peste 
V al minei .ti- 
lui Fias Ludo-

PESTE

pînă a- 
Uricani 

sînt urmăreai muncii politice și 
organizatorice dusă în rindul lor 
de comuniștii minei. Dezvol- 
tînd și intensificind întrecerea 
socialistă, colectivul minei celei 
mai tinere din Valea Jiului poa
te contribui cu însemnate econo
mii la eforturile tuturor mineri
lor Văii Jiului, răspunzind în a- 
cest fel grijii pe care partidul și 
guvernul o poartă ridicării con
tinue a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc/

Ing. GH. DUMITRESCU

Printr-un decret al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 

Ordinul „23 Au-fost instituit 
gust“.

Ordinul „23 
feră celor care 
tivitatea lor au 
activ la pregătirea și înfăptuirea 
insurecției armate de la 23 Ai> 
gust 1944, la instaurarea și con 
solidarea regimului de democra
ție populară și la întărirea For
țelor Armate ale Republicii Popu 
lare Romîne. El va fi conferit, 
de asemenea, atît în timp de pa
ce. cît și în timp de război, pen
tru merite deosebite în activita
tea politică sau științifică, pen
tru vitejie și abnegație în luptă

Ordinul „23 August“ are cinei 
clase, în ordinea ierarhică de la 
clasa I la V. In ierarhia decora
țiilor locul său este după Ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ și înaintea Ordinului 
„Apărarea Patriei“.

August“ se con- 
prin lupta și ac- 
contribuit în mod

Printr-un alt decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a fost instituită Medalia „Virtu 
tea ostășească“. Medalia „Virtu
tea ostășească“ se conferă mili 
tarilor și persoanelor civile, pen
tru eroism, curaj, inițiativă, dîr- 
zenie și abnegație dovedite pe 
cîmpul de luptă, precum și pen
tru servicii deosebite aduse ar
matei în timp de război.

Ea se conferă și în timp de 
pace, pentru fapte similare, care 
prin natura Iot contribuie la a- 
pararea și consolidarea Repu
blicii Populare Romîne și la în
tărirea forțelor sale armate.

Medalia „Virtutea ostășească“ 
are trei clase, în ordine ierar
hică de la 1 la III. Locul Meda1 
liei „Virtutea ostășească“ în ie
rarhia decorațiilor R. P. Romîne 
este după Medalia „Eliberarea de 
sub țugui fascist“, și înaintea 
Medaliei „50 de ani de la răs
coala țăranilor din 1907“,

(Agerppes)i

ADEVĂRAT MINER
Născut în anii de cruntă ex

ploatare burghezo-moșiereasca 
tînărul Olaru Victor cunoștea din 
fragedă copilărie umilința și mi
zeria. Nici jocurile de copii din 
ulițele satului natal din nordul 
bătrînei Moldove, nici liniștea 
pădurilor seculare unde hoină
rea adesea, nici cîtecele păsăre
lelor ce intonau imnuri de sla
vă naturii, nimic nu putea să 
facă fericită cît de cît viața fiu
lui de țăran sărac sortit să lupte 
din răsputeri pentru a-și men
ține existența. După primii ani 
de școală Victor — o fire impul
sivă și cu multă voință de a nu 
se lăsa învins — este dat de 
părinții săi la ucenicie. Vroiau 
să-l facă fierar. Zorile unor zile 
noi deja apăruseră. Rînd pe rînd, 
cad cărămizile societății vechi 
construite pe exploatarea și ro
bia milioanelor 
țărani

Noul edificiu 
se ridică văzînd 
tejul acesta tumultos este prins 
și flăcăul ucenic, cu ochii că
prui, figură hotărîtă, lat în spa
te și c-o putere de hercule. Pă
răsește viața de ucenic și satul 
natal fără știrea celor ce-1 în
conjurau, cum se obișnuia pe a- 
tunci, pentru ca în scurt timp să 
devină unul dintre cei mai buni 
brigadieri de pe șantierul Bum 
bești-Livezeni.

Strigătul „Hei-rup", îl înfră
țește cu miile de tineri entuziaști 
— ce aveau să sfredelească mun
ții, să lege Oltenia de bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. 11 atră
gea viața de colectiv — viața de

de

al 
cu

muncitori și

socialismului 
ochii. In vîr-

muncitor. Din acest moment ni-; 
mic nu-1 mai poate întoarce la 
viata de odinioară.

Muncește apoi pe șantierul 
Paroșeni pentru ca, în sfîrșit, să 
se gîndească la minerit. Cunoaș
te Aninoasa de unde pleacă în 
armată. In 1956 îl găsim în 
școala de ajutori mineri pentru 
ca mai tîrziu cu un an, să obțină 
diploma de miner cu „Foarte 
bine“.

Crește în abatajul bătrînului 
miner Mănăilă Vasile. Aici cu
noaște din plin lupta grea a mi
nerului cu adîncurile pămîntu- 
lui, însă și viata hotărîtă și en
tuziastă a celor ce-1 înconjoară. 
Tovarășii de muncă îl iubesc și-l 
apreciază ca pe un adevărat mi
ner, iar stagiul de candidatură 
în partid parcă-1 oțelește și mai 
mult. Lucrează pe rînd la aba
tajele 9, 6, 4, 16, 11 și iarăși 
la 4 unde se simțea nevoia de 
oameni hotărîți care_ să nu se 
sperie 
tînărul 
cut de 
are de

Este 
azi, în 
o brigadă nou formată 
care obține succese însemnate în 
muncă. Randamentele de 5,18 
tone/post vorbesc despre aceasta. 
Luna trecută a devenit membru) 
de partid. A fost primit de co
muniști în ajunul lui 23 August. 
Și aceasta-i o cinste pentru tî
nărul Olaru — doar face parte 
din generația lui 23 August.

POPA ȘTEFAN
miner — Aninoasa

de greutăți. Și niciodată 
Olaru Victor 
rușine. Zilnic 
făcut.
miner — șef 
brigada lui B4ro

nu
el

de

s-a fă- 
știe ce

schiori), 
Emeric, 
— dar

Sc mntt^csc condițiile malcríale pením 
bana dcsiâșwarc a proccsnlni dc invâțâmint

(Lkanare din pag. l-a)

școlare va asigura cuprinderea 
tuturor copiilor de vîrstă școlară 
în procesul de învătămînt.

Exista posibilități 
pentru îmbunătățirea 

procesului de politehnizare 
a învățămîntului ?

In anul școlar precedent, ra
ionul nostru a înregistrat fru
moase succese pe drumul poli- 
tehnizării învătămîntului. Dar 
încă nu s-a făcut tot ce se pu
tea face. Ce credem noi că va 
putea îmbunătăți procesul de po- 
litehnizare: în primul rînd in
troducerea în planul de învătă
mînt a cîte 3 ore pe săptămînă 
lucrări de atelier, pentru clasa
V- a, și 4 ore pentru clasele a
VI- a—Vil-a din mediul urban, 
precum și cîte 4 ore săptămînal 
lucrări practice agricole pentru 
elevii claselor a V-a—Vll-a din 
mediul rural. Astfel, considerăm 
că se va întări legarea cunoș
tințelor teoretice de practica de 
producție din industrie și agri
cultură. Pentru conducerea lu
crărilor practice am obținut a- 
probarea Ministerului Invățămîn-

tului și Culturii pentru funcțio
narea cu încadrare pe schemă a 
unui maistru la atelierele, școlir 
lor de 7 ani nr. 1 Lupeni și nr. 
1 Vulcan. Greutăți întîmpinăm 
la sate, unde școlile sînt lipsite 
de terenuri experimentale. Sfa
turile populare respective au 
datoria să repartizeze cîte un 
mic teren agricol fiecărei școli 
în care funcționează ciclul II. 
Sperăm că și întreprinderile ca
re patronează școli, învătînd din 
experiența anului precedent, vor 
asigura condiții și mai bune 
desfășurării lucrărilor practice, 
fie în atelierele școlare, fie în 
cele ale întreprinderilor Tot aici 
trebuie să arătăm că avem co
mandat la I.M.D. București în
tregul material didactic necesar 
atelierului ce va lua ființă în ca
drul noii școli din Paroșeni.

Se îmbogățește mobilierul 
și materialul didactic

Atenția Secției de învațămînt 
și cultură s-a îndreptat îndeo
sebi spre înzestrarea unor școli 
„mai sărace“ în mobilier și ma
terial didactic. Din comenzile 
făcute ne-au sosit deja 200 
băncî noi care le-am și repar
tizat școlilor dhi Aninoasa, Vul-

can și celei din Paroșeni. De 
altfel școala din Paroșeni va a- 
vea întregul mobilier nou. Pe 
măsura sosirii, mobilierul este 
repartizat școlilor. Pe lîngă co
menzile noastre, sperăm să pri
mim ceva, prin transfer și de la 
Institutul de mine, care ne-a a- 
jutat și în anii precedenți, ofe- 
rindu-ne ceea ce-i prisosea.

Pentru îmbogățirea materialu
lui didactic din școli, Sfatul 
popular raional a repartizat în 
acest an 160.000 lei. sumă care 
a fost investită centru cumpăra
rea unor aparate de fizică, sub
stanțe chimice, mulaje pentru a- 
natomie și geologie, hărți, plan- 

.................... O
șa
ra

șe, jucării pentru grădinițe, 
parte din acest material a 
sit. urmează doar să facem 
partizarea lui.

★

alelată doar cîteva aspecte 
îmbunătățirii și în acest an a 
condițiilor materiale necesare 
dezvoltării și extinderii rețelei 
învătămîntului de cultură gene-' 
rală în raionul nostru. Ele ilus
trează grija pe care o acordă 
statul nostru democrat-popuîar 
școlarizării fiilor oamenitor mun
cii, ridicării continue a nweftrfui 
lor cultural.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Opinia publică internațională sakita 

apropiatul schimb de vizite 
D« EisenhowerN« S. Hrușciov

R. P. CHINEZĂ ca întîlnirfle

PEKIN 17 (Agerpres) 
„Un important eveniment 

ternațional favorabil 
Ziarul „Guanminjibao“ 
că un articol în care scrie că ho- 
tărîrea conducătorilor guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. de a face un 
schimb de vizite constituie o do
vadă că în situația de după răz
boi are loc c schimbare importan
tă. Această hotărîre, se spune în 
articol, nu 
la o mai 
cele două 
fel condiții 
b’unătățirea 

•’ americane, 
fără îndoială, 
ță pozitivă asupra destinderii în
cordării internaționale și asupra 
cauzei păcii în întreaga lume. 
Ea este o mare victorie a poli
ticii externe pașnice a Uniunii So
vietice si constituie de asemenea 
o evoluție firească a situației in
ternaționale generale. Ea este 
neîndoielnic un eveniment impor
tant în viata politică internațio
nală și corespunde intereselor pă
cii mondiale.

Adepjii „războiului rece“, scrie 
în continuare ziarul, s-au opus 
cu toate forțele realizării unui 
acord la conferința miniștrilor A- 
facerilor Externe și au barat în 
fel si chip calea spre convoca
rea unei conferințe la nivel înalt. 
Dar, datorită inițiativelor păcii, 
gheața războiului rece“ a început 
să se topească. Hotărîrea con
ducătorilor guvernelor U.R.S.S. si 

cu privire la schimbul

in- 
păcli“. 
publi-

numai ca va contribui 
bună înțelegere între 
puteri și va crea ast- 
favorabile pentru îm- 

relațiilor sovieto- 
dar va avea totodată, 

o imensă influen-

teaptă 
celor dai conducători 
ducă la o serie de 
urma cărora poporul 
obțină rtîult așteptatul tratat 
pace. Toți germanii iubitori 
pace, așteaptă ca apropiatul 
schimb de vizite N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower să ducă la des
tinderea încordării internaționale, 
a declarat A. Kejler, secretarul 
Consiliului german al luptătorilor 
pentru pace din landul

G. Adolf din orașul 
caracterizat apropiata 
a lui N. S. Hrușciov și 
hover ca „o piatră la fundamen
tul păcii trainice în întreaga lu
me“.

istorice 
de state 
tratative 
german

ISLANDA

SiU.A. <
de. vizite a dus la o cotitură 
situația internațională.

R. D. GERMANA

BERLIN 17 (Agerpres)
Otto Winzer, prim-adjunct 

ministrului Afacerilor Externe 
R.D.G. a declarat într-un interviu 
că schimbul de vizite dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower si 
realizarea înțelegerii reciproce pot 
deschide calea atît spre convoca
rea conferinței la nivel înalt cît 
și spre convocarea conferinței de 
pace și încheierea Tratatului de 
paCe cu Germania. Poporul ger
man, a declarat Otto Winzer, aș-

al 
al

„Calea tratativelor este 
calea cea mai sigura“
MOSCOVA 17 (Agerpres) — 

TASS anunță:
Intr-un articol intitulat „Calea 

tratativelor este calea cea mai si
gură“, ziaristul englez Sam Ruș- 
sel scrie în ziarul „Sovetskaia 
Rossia” că laburiștii englezi ma
nifestă un deosebit interes față de 
apropiata vizită în Uniunea So
vietică a liderilor partidului la
burist H. Gaitskell și Bevan, care 
după numeroase amînări au ho- 
tărît, în sfîrșit, să viziteze Uniu
nea Sovietică la sfîrșitul acestej 
luni. Fruntașii laburiști, continuă 
autorul, consideră că această vi
zită a fost amînată cam prea 
mult și că liderii partidului labu
rist trebuie să aibă, în sfîrșit, cu
rajul să stabilească cu conducă
torii sovietici chiar un contact mai 
larg decît cel stabilit de primul 
ministru englez.

După cum se subliniază în 
continuarea articolului, laburiștii 
englezi speiă că vizita liderilor 
lor va deschide o nouă pagină în 
relațiile dintre Uniunea Sovieti
că și Anglia, ceea ce nu poate 
duce decît la întărirea păcii în 
întreaga lume.

In continuare, Sam Russel scrie 
că numeroși lideri sindicali și 
membri ai parlamentului din partea 
partidului laburist continuă, de 
asemenea, să salute apropiatele 
întîlniri dintre conducătorii U- 
niunii Sovietice și S.U.A., subli
niind totodată dorința poporului 
englez de a se pune capăt expe
riențelor cu arma nucleară și de a 
se înceta producția și crearea de 
stocuri de arme nucleare.

ale 
să 
în 
să 
de 
de

Schwerin.
Rostock a 

inti Ini re
D. Eisen-

REYKJAVIK 17 (Agerpres) — 
TASS anunță.

Comentînd apropiatul schimb 
de vizite între N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, Torarinsson, re
dactor ai ziarului „Timinn“, depu
tat în Alting din partea parti
dului piogresist, scrie că încor
darea relațiilor dintre Răsărit și 
Apus poate fi lichidată cu succes 
numai prin acțiuni treptate, în
treprinse în decursul unei perioa
de îndelungate. Torarinsson sub
liniază că pacea poate fi asigura
tă numai prin politica tratativelor 
și a concesiilor reciproce. El își 
exprimă speranța că întîlnirile 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei
senhower vor constitui începutul 
unei asemenea politici de pace.

La a 14-a aniversare a independenței 
Republicii

DJAKARTA 17 (Agerpres).
Cu prilejul zilei de 17 august, 

cea de a 14-a aniversare a inde
pendenței 
secretarul 
Partidului 
zia, Aidit 
o chemare 
că anul acesta poporul indone
zian sărbătorește ziua de 17 au-' 
gust în condiții mai favorabile 
decît anul trecut, întrucît, odată 
cu revenirea la constituția din a- 
nul 1945. unitatea națională a 
devenit mai trainică.

Acest fapt, se spune în che
mare. este confirmat de sprijinul 
unanim acordat de păturile cele 
mai largi ale poporului progra
mului guvernului Sukarno—Dju- 
anda.

Crearea Consiliului consultativ

Republicii Indonezia, 
general al C.C. al 

Comunist din Indone- 
a adresat poporului 

în care se subliniază

Indonezia
suprem provizoriu și a Consiliu
lui provizoriu al Planificării poa
te fi considerată într-o anumită 
măsură ca o înfăptuire a ideii 
colaborării între partide. Conști
ința politică și vigilența națio
nală au crescut considerabil. Po
porul a înțeles bine învățămin
tele amare ale trecutului — ac
tivitatea subversivă străină, în
deosebi din partea imperialiști
lor S.U.A., Olandei și ciankai- 
șiștilor, precum și acțiunile re
belilor.

Aidit cheamă poporul să spri
jine întrutotul programul noului 
guvern și cere ca acțiunile care 
împiedică îndeplinirea acestui 
program să fie considerate drept 
cea mai gravă crimă. In încheie
re Aidit cheamă la întărirea fă
ră rezerve a unității naționale.

---------------- O-------------—

] aii ie la inîerziterea P. [. lin Germania
BERLIN 17 (Agerpres).
Ziarul „Neues Deutschland“ 

publicat un articol de Martin 
Spiegel, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Germania, consacrat îm
plinirii u trei ani de la interzi
cerea P.C. din Germania. Auto
rul articolului subliniază că 
Partidul Comunist din Germania 
a fost interzis pentru că milita- 
riștii vest-germani și guvernul 
Adenauer voiau să înfăptuiască 
înarmarea atomică, să introducă 
serviciul militar obligator și să 
continue politica revanșei și a-

Jzveslia* : Bonnul continuă dansul 
pe muchie de cuțit — înarmarea 

a Bundeswehrului
MOSCOVA 17 (Agerpres).
Comentînd interviul acordat 

recent de ministrul de Război al 
R. F. Germane, Strauss, ziarului 
„Die Welt“ din Hamburg, ziarul 
„Izvestia“ scrie că la Bonn con
tinuă dansul ușuratic pe muchie 
de cuțit care se numește înar
marea atomică a Bundeswehru
lui. De abia aflase omenirea des
pre apropiatul schimb de vizite 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei
senhower, se spune în articol, și 
la Bonn s-a și pornit cu pas gră
bit pe drumul alunecos al im
prudenței, cu intenția vădită de 
a întuneca atmosfera internațio
nală. In interviul acordat unui 
corespondent al ziarului . „Die 
Welt“ Strauss a vorbit despre

necesitatea de a

a

ușuratic 
atomică

se da rachete 
nucleare pe mîna generalilor 
Bundeswehrului. El a cerut 
„drept de vot în folsirea armei 
atomice strategice“.

Subliniind că declarațiile de 
acest fel ale cercurilor guver
nante de la Bonn sînt făcute în
tr-un moment cînd spiritul înțe
legerii reciproce se întrezărește, 
ziarul pune întrebarea: De ce 
este privit în unele capitale oc
cidentale cu un zîmbet binevoi
tor tapajul periculos de la Bonn 
în Ioc ca partenerul vest-german 
să fie chemat la ordine? In pre
zent, relevă „Izvestia“ unii po
liticieni occidentali sînt gata să 
împărtășească ideile Bonnului, 
străine păcii, și să uite propriile 
lor bune intenții.

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

Vii proteste în Israel împotriva 
livrării de armament armatei 

vest-germane
(Agerpres)

-- ----------- _f Ulii JU11IIUU1U

gresiunii. Această politică a dat 
însă faliment. O parte tot mai 
mare a populației vest-germane 
își dă seama că „criminala poli
tică de forță' ascute contradic
țiile interne și externe, că con
tinuarea acestei politici nu poate 
duce decît spre o nouă catastrofă 
națională.

Autorul articolului subliniază 
necesitatea restabilirii legalității 
partidului comunist. Lupta pen
tru legalitatea P.C. din Germa
nia, scrie el, este în același timp 
o luptă pentru schimbarea poli
ticii Germaniei occidentale, uPen- 
tru încheierea perioadei „războ
iului rece“ și pentru asigurarea 
păcii. Fără o pace trainică pro
blemele vitale ale poporului nu 
pot fi rezolvate.

P.C. din Germania, 
torul, s-a dovedit a fi 
consecvent democratic, 
împotriva intensificării 
rii oamenilor muncii 
monopoluri, pentru ridicarea ni
velului de trai al populației. Au
torul subliniază că în condițiile 
actualei situații, nu poate exista 
democrație în Republica Federală 
Germană fără anularea interzi
cerii P.C. din Germania.

scrie au- 
un partid
El luptă 
exploată- 
de către

z

—O-----

Rasiștii englezi 
în acțiune!

LONDRA 17 (Agerpres)
Potrivit relatărilor 

august în cartierul 
care și-a cîștigat o 
datorită frecventelor 
persecuții rasiale,
mâți cu răngi de fier și pumnale 
au molestat pe africanul Laonso 
Briggs, în vîrstă de 60 de ani. 
Victima a fost internată în spital 
în stare gravă.

presei, la 15 
Notting Hill. 
tristă faimă 

cazuri de 
rasiștii înar-

Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

— PETROȘANI -
aduce la cunoștința ce

lor interesați că Teatrul de 
stat „Valea Jiului“ din Pe
troșani, instituie un concurs 
pentru ocuparea unui post 
de artistă mînuitoare la Tea
trul de păpuși.

Concursul va avea loc în 
ziua de 27 august 1959 ora 
9 la sediul Teatrului de pă
puși „Vasiiache“ din Petro
șani, str. Morii nr. 19.

Vor putea participa la 
concurs eleve și absolvente 
ale Școlii populare de artă 
cu școala medie terminată 
și absolvente de școli medii.

înscrierile pentru partici
parea Ia concurs se primase 
pînă în ziua de 20 august 
1959 și se depun în scris la 
Teatrul de stat din Petro
șani, str. Grivița roșie nr. 
38, unde candidați! vor fi 
îndrumați asupra materialu
lui de •pregătit.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința ce

lor interesați că Teatrul de 
stat „Valea Jiului“ din Pe
troșani, instituie un concurs 
pentru ocuparea unui post 
de croitoreasă la Teatrul de 
păpuși.

Concursul va avea loc ■ 
ziua de 21 august 1959 ora 
9 la Teatrul de păpuși „Va- 
silache“ din Petroșani, str. 
Morii nr. 19.

Vor putea participa la 
concurs croitorese calificate, 
de preferință absolvente de < 
liceu industrial.

înscrierile pentru 
parea la concurs 
pînă în ziua de 
1959 și se depun 
Teatrul de stat
șani, str. Grivita roșie nr. 38.

partici- 
primesc 
august 

scris la

se
20 
în 
din Petro-

O. C. L Produse
Industriale Petroșani
anunță clientela că a pus 
în vînzare un nou lot de 
mașini de cusut, prin uni
tățile sale din raionul 

Petroșani.

Vînzarea se face și at 
plata în rate, in condițiuni 
foarte avantajoase, 
12-18 rate lunare.

TEL AVIV 17
TASS anunță: 

La 15 august
Tel Aviv o conferință extraordi
nară convocată de organizația 
luptătorilor împotriva nazismului 
din Israel în scopul mobilizării 
maselor populare la luptă împo
triva acordului încheiat de guver
nul Ben Gurion cu privire la li
vrarea de armament armatei vest- 
germane. La conferință au luat 
parte 800 de delegați, printre 
care mulți participanți la mișca
rea de partizani, foști deținuți în 
lagărele de concentrare hitleriste 
si soldați ai armatei coaliției anti
hitleriste .

In numele luptătorilor împotriva 
nazismului și victimelor nazismu
lui, Berman, președintele orga
nizației, care a prezentat uji 
raport la conferință, a protestat 
cu hotărîre împotriva tranzacției 
rușinoase a guvernului Ben 
rion eu generalii hitleriști, 
sini a 6.000.000 de evrei.

Referindu-se la încercările 
vernului israelian de a justifica 
politica sa prin „argumentul“ *x 
Germania occidentală de astăzi 
n-ar mai fi Germania din trecut. 
Berman a dat numeroase exemple 
care dovedesc că în Germania oc

a avut loc la

Gu-
asa-

¡ru

ca

cidentală nazismul ridică din nou 
capul cu binecuvîntarea guvernu
lui Adenauer,

Guvernul Ben Gurion a continuat 
Berman, îi ajută pe acești re
vanșarzi. Cauza principală a acestei 
politici antinaționale a subliniat 
Berman, constă în faptul că cer
curile conducătoare din Israel „au 
intrat în legătură cu forțele întu
necate ale imperialismului care 
stau în fruntea blocurilor mili- 
Lire agresive.... Planurile lui Ben 
Gurion sînt clare: includerea 
raelului în N.A.T.O., legarea 
rii de Horn și transformarea 
■< aedului îr.tr-o bază pentru 
chete și arme atomice“.

Conferința a salutat în unani
mitate apc-lu1 adresat poporului 
din Israel care este chemat, să 
lupte împotriva realizării tran
zacției înjositoare cu Bonnul, îm
potriva oricărei colaborări cu ur
mașii lui Hitler de la Bonn, ape
lul adresat președintelui Israelului 
în care se cere anularea tran
zacției și de asemenea chemarea 
adresată tuturor organizațiilor 
luptătorilor din timpul rezistenței 
și victimelor nazismului din Is
rael de a colabora în lupta îm
potriva livrării de armament iz- 
raelian Germaniei occidentale.

Js- 
tă- 
Js- 
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PROGRAM DE RADIO
19 august

Piese vocale interpretate de so
liști romîni, 17,00 Interpreți ro- 
mîni de muzică ușoară, l’,’r 
„Figuri de eroi în muzica de o- 
peră“, 18,05 „Succese ale 
cii romînești în cei 15 ani 
eliberare“, 19,00 Muzică ușoară 
de compozitori romîni și sovie
tici. 20,00 Decada culturii din 
R.P.R.: Transmisie de la Teatrul 
de vară din Parcul Stalin : spec
tacol de operetă. In program se- 
lecțiuni din operete romînești și 
sovietice, 22,00 Muzică ușoară, 
22,30 Muzică populară romî
nească.

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 
Vreau să știu, 10,00 Ciclul „Con
certele marii prietenii“, 11,03 
Soliști instrumentiști de muzică 
populară romînească, 11,33 Mu
zică ușoară, 12,00 Cînfece patrio
tice, 13,05 Din concertele Deca
dei Culturii din R.P.R., 14,00
Concert de prînz, 15,10 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17.25 Concert de muzică popu
lară din țările prietene, 18,00 In 
slujba patriei, 18,30 Paul Robe- 
son — Montai muzical-literar, 
19.20 Cîntă Orchestra „Barbu 
Lăutaru“ a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ și Orchestra 
rusă de stat „Nikolai Osipov“, 
21.00 Școala și viața, 22,00 Ra
diojurnal. buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Muzică corală romî
nească. PROGRAMUL II. 14,07 
Jocuri populare romînești, 14,30 
Cîntece. 14,40 Pagini din lucrări 
scrise în cinstea Zilei Eliberării, 
15.00 Concert de estradă, 16,30

17,35

muzi- 
de la

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Amigo; AL. SAHIA: 
Oleko Dundici; LONEA: Dezer
torul; PETRILA : Legenda dra
gostei; ANINOASA: Răsfățatul; 
VULCAN : Lupta nu s-a sfîrșit 
încă; LUPENI: Orașul liber; 
BĂRBĂTENI: In Oceanul Păci-* 
fie; URICANI : O slujbă impor
tantă.
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