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Schimburile de onoare 

ale filaturistelor din Lupeni
La Filatura Lupeni, de mai 

bine de un deceniu s-a încetățe
nit un obicei: în întîmpinarea 
sărbătorii eliberării patriei se 
organizează zile de producție 
mărită în care au loc schimburi 
de onoare.

Schimburile de onoare în în
tîmpinarea lui 23 August 1959, 
au fost fixate pentru una din 
zilele săptămînii trecute. Agita
toarele secției depănat au răs- 
pîndit în grabă în rîndurile co
lectivului secției vestea hotărîrii 
luate. Ziua schimburilor de o- 
noare a început. Cărucioare în
cărcate cu bobine de mătase luau 
drumul umezitorului și de acolo 
al mașinilor de depănat. Echipa 
de transport nu mai prididea cu 
căratul bobinelor. Mașinistele ca 
niște harnice albine se întreceau 
pe ele înșile.

încă nu trecuseră patru ore de 
muncă din ziua schimburilor de 
onoare cînd Bălășoiu Aurelia a- 
vea planul zilei îndeplinit. Un 
țdevărat record! Spre surprin
derea tuturor, la aceeași oră 
alte trei mașiniste, Ruican Eu
genia, Mărgineanu Aurelia și 
Cîrnu Maria își îndepliniseră 
planul. întrecerea continua.

— Sofico, cît ai legat ?
Dănuțeanu Sofia o privește cu 

fața îmbujorată pe Konicska Su-
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Programul tipărit — 
oglindă a activității 
clubului din Lupeni
De cîte ori nu s-a ¡scris pînă 

acum de clubul din Lupeni! Și 
se va scrie mereu, pentru simplul 
motiv că pe zi ce trece aspectul 
clubului este mereu altul. Cei ca
re nu l-au mai văzut de cîteva 
săptămîni, vorbind de interioare, 
azi nu l-ar mai recunoaște. De 
cum intri, piciorul pătrunde lin 
în covoare moi ce acoperă atît 
coridoarele, cît și sălile clubului. 
Peste tot curățenie — liniște.

Tineri și vîrstnici admiră în
delung tablourile celor două ex
poziții. Alții ies ori intră în bi
bliotecă.

Pentru luna august conduce
rea clubului a inițiat tipărirea 
unui frumos program, stil bro
șură, în 20 de pagini. Conținutul 
său bogat, cuprinzînd manifestă
rile ce vor avea loc la club, pe 
zile și ore, este în perfectă ar
monie cu aspectul grafic atrăgă
tor. Programul consemnează din 
realizările regimului democrat- 
popular înfăptuite în Lupeni și 
în țară. O pagină este rezervată 
minerilor fruntași în producție. 
O scurtă prezentare a cercului de 
teatru în limba maghiară din ca
drul clubului, precum și tipări
rea unor linogravuri realizate de 
membrii cercului plastic al clu
bului, dau programului un con
ținut multilateral și variat.

Inițiativa conducerii clubului1 
din Lupeni de a face cunoscut 
oamenilor muncii manifestările 
ce au loc la club, prin programe 
tipărite, oglindă a activității lui, 
ar trebui să fie urmată și de alte 
cluburi din Valea Jiului.

Citiți în pag. IV-a
• Salutul adresat C.C. al 

P.€.U.S. de către sportivii 
sovietici

• Oamenii simpli din Fran
ța salută cu căldură apro
piatul schimb de vizite 
dintre N.S. Hrușciov și D. 
EȘserihower

• Poporul laoțian protes
tează împotriva intrigilor 
imperialiste

J Guvernul Kisî intensifică 
mWîîări’zarea Japoniei 

sana, cea mai bună legătoare și, 
stăpînită de emoție, îi răspunde :

— De trei ori atîtea procente 
cîți ani au trecut de la eliberare.

— Patru zeci și cinci la sută... 
bravo Sofico 1 Să știi că te-ai 
trecut printre fruntașele secției.

Dănuțeanu Sofica nu este sin
gura care a ascultat de îndem
nul agitatoarelor. Ca ea, Rusu 
Viorica și Rozec Iuliana au rea
lizat depășiri de 58 la sută, Incze 
Tecla 59 la sută, iar Konicska 
Susana, ca întotdeauna, a între
cut pe toate legătoarele. Depăși
rea ei este de 71 la sută.

La sfîrșitul schimbului de o- 
noare mașinistele Bălășoiu Au
relia, Mărgineanu Aurelia și 
Cîrnu Maria aveau depășiri de 
100 la sută. „Brigada păcii“ 
condusă de Ruican Eugenia a 
realizat cu 90 la sută mai multe 
fire decît avea planul, iar Me- 
szaroș Senia și Sterie Ioana au 
dat cu 79 și, respectiv, 72 la sută 
mai multe sculuri depănate.

Maistrul secției înregistra la- 
masa de lucru producția schim
burilor de onoare. Ochii îi lu
ceau de bucurie. Avea și de ce: 
în ziua consacrată schimburilor 
de onoare secția depănat avea o 
depășire de plan de 15 la sută. 
In aceeași zi Dănuțeanu Sofia, 
Rozec Ilinca, Incze Tecla, Rusu 
Viorica, Sterie Ioana, Mărginea
nu Aurelia, Cîrnu Maria și încă 
cîteva depănătoare și-au înscris 
numele în rîndurile fruntașilor 
Filaturii Lupeni.

M. L. tivă. Strada are acum un aspect
FIEDLER FR 
corespondent

DECADA CULTURII DIN R. P. ROMÎNĂ
Crește numărul 

cititorilor
In fiecare dimineață 

Rusalin Băișan, răsfoieș
te filele carnețelului per
sonal pentru a ști ce 
are de făcut.

— Astăzi trebuie să 
deschidem în cadrul De
cadei Gulturiî expoziția 
din sala de lectură. Vizi
tatorii care vor intra zi
lele acestea în bibliote- 
eă să poată vedea „Chi
pul comunistului oglin
dit în literatura de du
pă 23 August“. Asta este 
de fapt tema expoziției 
noastre.

împreună cu colectivul 
său de muncă, responsa
bilul bibliotecii centrale
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Cu foaie brigăzile 
peste plan

La mina Uricani întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust se află in plină desfășura
re. Zilnic, rapoartele dispeceru
lui arată noi depășiri de plan. 
Minerii de la Uricani continuă 
să fie în fruntea celorlalte co
lective miniere din Valea Jiului. 
După 15 zile lucrătoare din luna 
august, depășirea dte plan s-a 
ridicat la 600 tone de cărbune. 
Planul de măsuri alcătuit în ve
derea sporirii continue a produc
ției și pentru obținerea unor e- 
conomii cît mai mari la prețul 
de cost a început să fie aplicat, 
iar roadele se și văd. In această 
lună, ca și în lunile trecute, toa
te brigăzile din abataje și-au în
deplinit și depășit planul la zî 
cu 71—386 tone de cărbune. Bri
gada condusă de Năsăleanu Mi- 
ron — decorat cu Medalia Mun
cii ■— a avut la prima decadă 248 
tone de cărbune peste plan, iar 
acum are un plus de producție 
de 386 tone de cărbune, fiind bri
gada fruntașă a minei. Tînărul 
miner Uliu Gheorghe — decorat 
cu Medalia Muncii — condkice 
brigada de la abatajul nr. 1 din 
sectorul II de piteva luni de zile. 
Fiind un bun t organizator el a 
știut să-și mobilizeze brigada 
încît în fiecare lună și-a depășit 
cu cel puțin 300 tone sarcina de 
plan. Acum minerii acestei bri
găzi și-au întrecpt sarcinile lă
zi cu 104 tone de cărbune.

din Petroșani discută a- 
poi despre recenzia pe 
marginea cărții „Cu un 
ceas mai devreme“ a iui 
M. Beniuc precum și des
pre consfătuirea pe margi
nea cărții „Topirea oțelu
lui“ care vor fi organizate 
în secțiile Uzinei de repa
rat utilaj minier. Pentru 
aceasta vor cere și spri
jinul comitetului U.T.M. 
al ușiner.

In bibliotecă intră un 
nou cititor. Colectivul ei 
are prilejul să împrumu
te a 29.320-a carte în 
acest an. In fișier apare 
o nouă cifră: 2471, ea re
prezintă cititorii înscriși 
în acest an. In cadrul 
Decadei Culturii, colecti
vul bibliotecii s-a anga

jat să mărească această 
cifră, atrăgînd spre bi
bliotecă încă 100 citi
tori noi. Angajamentul 
va fi realizat cu sigu
ranță, nu numai pentru 
că colectivul bibliotecii 
știe cum să muncească 
pentru aceasta, dar și 
pentru că în fiecare zi 
crește numărul iubitorilor 
literaturii noastre.

Fttaie închinate 
marii sărbători

In cinstea marii săr
bători a eliberării pa
triei, cinematografia
noastră a pregătit fil
mul „Pagini de vi
tejie“. El este închinat 
luptei poporului nostru

Realizări gospodărești 
ale sfaturilor populare

Deputății și lucrătorii sfaturi
lor populare comunale și orășe
nești din raionul nostru se stră
duiesc în activitatea lor de zi cu 
zi să obțină realizări din ce în ce 
mai însemnate. In cinstea zilei 
de 23 August s-a organizat chiar 
o întrecere între sfaturile popu
lare pentru gospodărirea și în
frumusețarea localităților din 
raion.

Unele sfaturi populare rapor
tează încă de pe acum terminarea 
unor lucrări gospodărești prevă
zute spre a fi executate pînă la 
23 August.

La Petrila
Drumul care duce spre Jieț 

precum și șoseaua principală din 
cartierul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pînă nu de mult erau într-o 
stare necorespunzătoare. Lucrările 
de reparate a celor două drumuri 
au fost de curînd terminate. Pia
ța din Lunea a fost împrejmuită 
cu gard, iar cea din Petrila a 
fost mutată de unde era înainte, 
într-un loc corespunzător. La noua 
piață din Petrila se vor efectua 
în viitor mai multe lucrări. Tere
nul pieței va fi nivelat iar din 
bugetul sfatului popular se va 
finanța confecționarea meselor de 
beton mecesare desfacerii produ
selor.

Pentru înfrumusețarea orașului 
Petrila, cetățenii au prestat un 
mâre număr de ore de muncă vo
luntară la curățirea rigolelor de-a 
lungul a 7 km. de drum.

Lupeni
Oamenii muncii din Lupeni au 

propus în întîlnirile lor. cu depu
tății ca piața orașului să fie as
faltată. Cerința lor justă a fost 
ascultată -i lucrările pentru as
faltarea pieței au început cu cît- 
va timp în urmă. Astăzi piața 
pare a fi Jjmoită. Lucrările de as
faltare — finanțate din bugetul 
statului popular — au fost ter
minate. Tot la Lupeni a fost ter
minată și repararea străzii Vitoș 
Gavrilă care duce spre arena spar-

Unul din cele 
21 de cămine 
muncitorești care 
totalizează 5000 
locuri construite 
în anii puterii 
populare pentru 
tinerii muncitori 
din Valea Jiului. 
Căminul „7 No
iembrie“ din A- 
ninoasa.

împotriva fascismului și 
construirii, sub conduce
rea partidului, a vieții 
noi, lipsite de exploata
re.

Filmul poate fi văzut 
ia cinematograful ,.7 
Noiembrie“ din Petro
șani între 20—24 august 
a.c.

Cinematograful „Al. 
Sahia“ a pregătit în ca
drul Decadei Culturii, 
prezentarea unui ciclu de 
fiime romîifești care vor 
rula între 20—24 august, 
în fiecare zi, la orele 
14. Pot fi văzute pro
ducțiile artistice „Mitrea 
Cocor“ și „Nepoții gor
nistului”, precum și do
cumentarul „R.P.R.“. 

placut. Pentru repararea' eî s-au 
întins sute de metri cubi de pie
triș și s-au făcut nivelări de teren 
pe mai multe porțiuni.

Vulcan
Inițiativa femeilor din cartierul 

muncitoresc „Kokosvar“ avînd 
drept scop amenajarea parcului 
„I. V. Stalin' a fost sprijinită 
de sfatul popular și gospodăria 
de locuințe prin împrejmuirea lui, 
înzestrarea cu bănci și efectuarea 
lucrărilor de iluminare Astăzi 
parcul „I. V. Stalin” este — spre 
mîndria celor ce și-au adus apor
tul le amenajarea lui — un plă
cut loc 'de odihnă pentru oamenii 
muncii din întregul cartier.

O altă realizare gospodărească 
în orașul Vulcan este terminarea 
podului de beton peste pîrîul M> 
rișoara. Trebuie însă ca sfatul 
popular să urgenteze lucrările, de 
construcție și la cel de-al doilea 
pod de beton peste acest pîrîu 
pentru ca drumul Morișoăta să 
noată fi folosit cît mai curînd.

Și la Cîmpu lui Neag
La Buta s-a terminat construc

ția unei școli noi de 4 ani, un
de vor învăța copiii muncitorilor 
forestieri. Lucrările de construcție 
au fost efectuate de către I.F.E.T. 
Școala nouă a primit de curînd 
mobilierul necesar: bănci, cate
dre, table etc Secția de învăță- 
mînt și cultură a Sfatului popu
lar raional a repartizat și pentru 
alte școli din raion mobilierul 
necesar. In dotarea școlilor din 
raion au intsat de curînd 200 
de bănai noi, 20 catedre și 10 
table.

G. E. 
------ —=*=_

Două noi blocuri 
în construcție 

la Luoeni
De curînd pe șantierul Lupeni 

au început primele lucrări de 
construcție la alte două noi blo
curi — blocurile 21 și 22 A, a,- 
vînd fiecare cîte 3 etaje și 36 a- 
partamente. La blocul 21, lu
crează brigada de betoniști a tî- 
nărului Stoicescu Nicolae și cea 
de zidari a lui Strakovici Carol 
iar la blocul 22 A betoniștii con
duși de Marin Nicolae și dul
gherii lui Popescu Gheorghe.

Brigăzile de muncă de la a- 
cesfe lucrări și-au luat angaja
mentul să ridice — în roșu — 
cele două noi blocuri avînd un 
total de 72 apartamente, încă în 
acest an.

— = ★ = —'

S apt amin a festivalului regional

Luni — 
zi de producție mărită

Cea de a doua zi a săptămînii 
închinare festivalului regional al 
tineretului. hunedorean, a fost de
clarată zi de producție mărită. In 
toate localitățile Văii Jiului tine
retul a participat cu entuziasm 
la obținerea unor succese impor
tante.

Peste 370 de tineri de la Uzi
na de reparat utilaj minier Petro
șani au fost antrenați în această 
susținută întrecere. Cei 8 delegați 
aleși de tinerii acestei uzine să-i 
reprezinte la festival au fost în 
primele rânduri ale întrecerii. Din- 
trei ei, lăcătușul Toth Iuliu și-a 
depășit norma în această zi cu 
38. la sută, iar Mardare Vasile 
— sudor — cu 23 la sută.

Tinerii de Ia fabrica de pîine 
din cadrul întreprinderii de indus
trie locală „6 August“ și-au reali
zat planul în proporție de 104 la 
sută, iar cei din secția de tîm- 
plărie în proporție de 102 la su
tă. In aceeași zi, utemiștii de la 
I.T.C. Petroșani printre care se 
numără Gerfet Matei — ales de
legat la festiva!, Anghel Teodor, 
Lorecz Ioan, Tamas Beniamin și 
alții și-au depășit norma cu 9— 
11 la sută. La Aninoasa, brigăzile 
de tineret au dat 135 tone de 
cărbune peste plan. Sectorul IV 
de la mina Petrila a fost decla
rat în aceeași zi — sector al tine
retului - ■ avînd însemnate reali
zări în producție.
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Să dezvoltăm neîncetat activitatea 
brigăzilor utemiste de mutică 

patriotică
Dragostea față de patrie a ti

neretului nostru, hotărîrea lui 
fermă de a lupta pentru înflori
rea ei își găsește o vie întruchi
pare în munca patriotică. Ca o 
continuare a tradiției muncii vo
luntare de pe marile șantiere ale 
tineretului în anii reconstrucției 
țării, în rîndurile tinerei genera
ții a luat naștere mișcarea entu
ziastă a brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică.

Avîntul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică a cuprins și ti
neretul Văii Jiului. îndrumate 
de organizațiile de partid, orga
nizațiile U.T.M. din raionul nos
tru au constituit pînă în prezent 
126 brigăzi de muncă patriotică, 
în care sînt cuprinși 4150 de ti
neri. Brigăzile utemiste de mun
că patriotică din raionul nostru 
desfășoară o activitate bogată. 
Ele contribuie prin acțiunile în
treprinse la grăbirea și ieftini
rea lucrărilor de construcții, la 
înfrumusețarea localităților noas
tre. colectează fier vechi etc. De 
la începutul anului brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
raionul nostru au colectat peste 
1700 tone fier vechi. Prin colea- 
tarea fierului vechi, prin parti
ciparea la lucrările de construc
ții de locuințe și drumuri, mun
cind la amenajarea de parcuri, 
spatii verzi și alte lucrări, bri
găzile utemiste de .muncă patrio
tică d>in raionul nostru au rea
lizat economii în valoare de pes
te 2.000.000 lei.

Un aport însemnai în realiza
rea acestor economii au avut bri
găzile de la mina, preparația și 
filatura Lupeni. din orașul Vul
can, de la Centrala termoelectri
că Paroșeni, precum și din cele
lalte localități ale raionului.

Recenta consfătuire a coman
danților brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din Valea Jiu
lui a scos însă în evidență că pe 
lîngă succesele obținute mai e- 
xistă numeroase deficiențe. U- 
nele organizații U.T.M. nu s-au 
preocupat suficient de crearea 
brigăzilor de muncă patriotică. 
Astfel în cadrul orașului Petrila 
(secretar U.T.M. tov. Todiea Va- 
sile) nu sînt create decît 14 bri
găzi, 9 la mină și 5 în celelalte 
întreprinderi. La Lonea (secretar 
U.T.M. tov. Mîțu Gheorghe) e- 
xistă doar 7, iar la Aninoasa 
(secretar U.T.M. pe mină tov. 
Feier Vasile) există numai 5 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică. Lipsa de preocupare a or
ganizațiilor U.T.M. din aceste lo
calități cît și din altele face ca 
numărul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din raion să 
fie redus în comparație cu nu
mărul de tineri.

O altă deficientă care a reie
șit în cadrul consfătuirii este 
aceea că unele brigăzi, cum sînt 
cele conduse de tov. Ometa Re- 
mus, Popa Elisabeta, Hajdu Ște
fan de la mina Petrila. sau cele
r»- oooooocooooooooooooo ooococoooeo

de la sectorul IV Aninoasa, de 
la Depoul C.F.R. Petroșani, de 
la sectorul administrativ al mi
nei Lonea nu întreprind săptă- 
mîni de-a rîndul nici o acțiune 
de muncă voluntară. Consfătui
rea a criticat de asemenea comi
tetele U.T.M. de la mina Petrila, 
Lonea și altele pentru neglijarea 
tinerii unei evidențe clare a rea
lizărilor obținute de brigăzile u- 
temiste de muncă patriotică. Mul
te brigăzi din cele arătate mai 
sus n-au nici caiete de evidență 
a acțiunilor întreprinse.

Consfătuirea a chemat organi
zațiile U.T.M. din Valea Jiului 
să lichideze lipsurile existente în 
activitatea brigăzilor de muncă 
patriotică, să stabilească obiec
tive concrete pentru fiecare bri
gadă, să urmărească realizările 
lor.

Prin dezvoltarea neîncetată a 
activității brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică, organizațiile 
U.T.M., întregul tineret din Va
lea Jiului va aduce o contribuție 
și mai substanțială la dezvolta
rea economiei noastre naționale.

Prin graiul cifrelor
• Cele 126 brigăzi utemiste 

de muncă patriotică din raionul 
nostru au efectuat peste 86.000 
ore muncă voluntară.

• Dintre cei 4.150 de tineri 
încadrați în brigăzi peste 1.200 
au primit carnete de ‘ brigadier, 
iar 300 au realizat peste 100 ore 
muncă voluntară cîștigînd drep
tul de a primi insigna d<e „Bri
gadier al muncii patriotice“.

• Primele brigăzi ai căror 
membri au devenit purtători ai 
insignei de brigadier ai muncii 
patriotice sînt brigăzile de la sec
torul IX al minei Lupeni, secto
rul I al minei Vulcan, secția tur
nătorie U.R.U.M.P. și brigada 
nr. 9 de la C. T. Paroșeni.

• Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la mina Vulcan, 
prin colectarea fierului vechi, 
scoaterea din mină a utilajelor 
vechi, repararea acestora și alte 
acțiuni au realizat 740.000 lei e- 
conomii.

• Brigada utemistă de muncă 
patriotică de la sectorul II al mi
nei Petrila, prin acțiunile volun
tare întreprinse în subteran, a 
realizat peste 55.600 lei economii.

Angajamentul a fost îndeplinit
Era într-o ședință a Comitetu

lui U.T.M. al minei Vulcan ce 
a avut loc în luna februarie a.c. 
Utemiștii analizau modul cum pot 
contribui la realizarea de cît mai 
însemnate economii. Responsabilii 
brigăzilor de tineret, secretarii 
organizațiilor U.T.M. din sectoa
re își luau angajamente.

Ceru cuvîntul și Frânt Nico- 
1 te, un tînăr brunet, cu o privire, 
pătrunzătoare secretarul organi
zației U.T.M. de la sectorul I.

— Tovarăși. începu el, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică nr. 
1 și 2 și-au luat angajamente 
frumoase. Brigada de muncă pa
triotică dir sectorul nostru a ’ost 
constituită doar zilele trecute 
deci e mai tînără cu aproape trei 
luni decît ale voastre. Totuși noi 
ne-am hotărît să realizăm pînă 
la 23 August cu 10.000 iei mai 
multe economii decît ori care altă 
brigadă de muncă patriotică de 
la mină

Angajamentul luat de secretarul 
U.T M. de la sectorul I a fost în
tărit și de tînărul miner Popîrțac 
Grigore, comandantul brigăzii u- 
temiste de muncă patriotică.

S-î întîmplat ca în această pe
rioadă, din cauza unor greutăți 
cărbunele extras de la deschide
rea unui nou bloc din sector sw 
nu poată fi transportat la sepa
rație, ci a fost haldat la gura ga
leriei de coastă. Rămînerea sto
cului de cărbune pe mai departe 
la suprafață periclita însă realiza
rea plinului ce sector si totodată 
din cauza zăpezii și a ghețurilor 
cărbunele s-ar fi degradat

— Băieți ce ar fi să transpor
tăm noi stocul de cărbune ? a 
venit cu propunerea secretarul 
U.T.M. Frânt Nicolae. Propunerea

a fost primită cu entuziasm de 
toți tinerii din brigada utemistă 
de muncă patiiotică.

...O duminică dimineață de iar 
nă. A nins noaptea întreagă. Sto
cul de cărbune de pe coasta dea
lului a fost acoperit cu un strat 
gros de zăpadă. La ora 8 în ju
rul stocului s-a adunat un grup 
de tineri cu lopeți și tîrnăcoape. 
S-au organizat în echipe. Trei ti
neri măturau zăpada, două echipe 
de cîte zece flăcăi încărcai! căr
bunele, iar a patra echipă trans
porta vagonetele. Deși ninsoarea 
n a încetat, iar vîntui ,batea cu 
tărie în coasta dealului, munca 
se desfășura cu elan. Pînă la ora 
4 după-amiază tinerii au încărcat 
si transportat 200 tone de căr
bune. efectuînd 320 de ere mun
că voluntară.

După două săptămîni brigada 
a întreprins o altă acțiune în 
colectarea fierului vechi de prin 
galerii, aprovizionarea locurilor 
de muncă cu material lemnos si 
altele.

Deși au trecut mai multe luni 
de atunci, _ elanul brigăzii nu a 
slăbit. Pînă la întîi august, prin 
acțiunile îr.tieprinse. brigada a 
realizat 32.000 lei economii. Mem
brii brigăzii, Negrea Alexandru. 
Răuță Emu, Frățilă Roman, Bol- 
zan Nico'ae și ceilalți au cîștigat 
insigna de brigadier al muncii 
patriotice, iai comandantul brigă
zii, tov. Popîrțac Grigore, a fost 
distins cu diploma de onoare a 
Comitetului regional U.T.M. Prin- 
tr-o acțiune întreprinsă duminica 
trecută brigada a realizat o eco
nomie de încă 20.000 lei. Deci în 
caietul de realizări, brigada de la 
sectorul I Vulcan are în evidență 
peste 52 000 lei economii.
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Brigada cu cele mai frumoase realizări

ț—— —i------------
Tinerii muncitori de la sectorul IX al minei Lupeni, în- > 

cadrați in două brigăzi utemiste de muncă patriotică, au obți- 5 
;‘-i ______ . ___ .___ .

colectat peste 170.000 kg. fier vechi, au curățat in timpul iernii 
4.200 vagonete de mină, au contribuit la construirea unui au
ditoriu de vară în curtea clubului minier, au amenajat un parc 
al tineretului, iar în cinstea zilei de 23 August au construit 
un atelier de reparare a locomotivelor Diesel și altele. Numai ) 
brigada utemistă de muncă patriotică nr. 1 de la sectorul IX } 
a realizat peste 180.000 lei economii. Pentru aceste succese / 
brigăzii de muncă patriotică nr. 1 i s-a decernat „Drapelul de ( 
brigadă utemistă de muncă patriotică cu cele mai frumoase \ 
realizări“ pe raion.

IN CLIȘEU : Tinerii muncitori membri ai brigăzii de mun- ? 
că patriotică ia o acțiune de colectare a fierului vechi.
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— De vorbă cu tov. Auner Carol, inginerul șef 
al întreprinderii de construcții Petroșani —

Sprijinirea colectivelor de pe 
șantiere în grăbirea și ieftinirea 
lucrărilor de construcții consti
tuie un obiectiv important în ac
tivitatea brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică. Pentru a aju
ta organizațiile U.T.M. din raion 
în orientarea activității brigăzi
lor de muncă patriotice spre a- 
ceste lucrări, ne-am adresat tov. 
Auner Carol, inginer șef al în
treprinderii de construcții Petro
șani cu o întrebare: La ce lu
crări ar putea ajuta brigăzile de 
muncă patriotică din raionul 
nostru colectivele șantierelor de 
construcții în reducerea prețului 
de cost al construcțiilor ?

RĂSPUNS : Conducerea între
prinderii noastre apreciază mult 
sprijinul pe care ni-1 pot da bri
găzile de muncă patriotică. Pe 
șantierele întreprinderii noastre 
există un volum mare de lucrări 
care nu cer o muncă calificată, 
însă executarea cărora prezintă

OO OOOOOOOO OOOO cn
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s Brigadieri ai muncii voluntare fruntași L

o mare importanță pentru desfă
șurarea normală a procesului de 
producție. Prin execuiarea aces
tor lucrări cu muncă voluntară, 
brigăzile de muncă patriotică 
ne-ar aiuta mult în ieftinirea 
construcțiilor. La șantierul Pe
troșani avem de săpat un șan1 
deschis de un km. pentru scurge 
rea apelor care în timpul ploios 
inundă șantierul. Pe fiecare șan
tier avem de curățat amplasa
mentele .blocurilor de pămîntul 
depozitat aici temporar. Brigăzile 
ne mai pot ajuta la transporta
rea cărămizilor la punctele de 
lucru, la nivelarea terenurilor în 
apropierea noilor blocuri, la cu
rățirea interioară a blocurilor 
terminate. Aceste lucrări se pot 
executa pe toate șantierele. La 
Vulcan brigăzile ne mai pot a- 
juta la săparea drumurilor de 
acces între blocuri etc.

Este bine ca acțiunile patrio
tice ale tineretului să aibă con
tinuitate pînă la terminarea o- 
biectivului stabilit.
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BARNA GHEORGHE 
este comandantul brigă
zii utemiste de muncă 
patriotică de la sectorul 
IX mina Lupeni, care 
deține drapelul de bri
gadă cu cele mai bune 

realizări.

Tînărul BOL3AN NI
COLAE face parte din 
brigada de muncă pa
triotică de la sectorul I 
mina Vulcan. împreună 
cu toți membrii brigăzii 
a devenit purtător al in

signei de brigadier.

Tînărul turnător PEȘ- 
TENARU TITUS este 
unul dintre primii pur
tători ai insignei de bri
gadier de la U.R.U.M.P. 
Ca secretar U. T. M. 
el este animatorul ac
țiunilor de folos obștesc.

Brigada pe care o con
duce ISPAS CONSTAN
TIN de la Centrala Ter
moelectrica Pafweuâ a 
efectuat peste ore
de muncă voluntară.

Sortăreasa DUMITRES
CU IOANA de U
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Pe dealul de la Grafit

IN LINIȘTEA VACANȚEI
E liniște pe drumul ce duce 

spre Școala profesională din Lu- 
neni. Tăcerea amintește de anii 
dinaintea lui 1952 cînd pe aici 
pășteau vitele. Era un loc viran, 
inundat de buruieni și tufișuri. 
Intr-o bună zi în tăcerea adîncă 
au pătruns primii constructori 
care au pus temelia unui com
plex școlar. De-atunci dealul de 
la Grafit n-a mai fost pustiu 
decît vara, în lunile de vacanță.

...E vacantă și acum pentru 
cei 485 elevi ai anului școlar ce 
s-a scurs. De aceea e liniște în 
curtea scolii. Dar liniștea îți po
vestește de traiul și munca șco
larilor. de preocupările și talen
tul lor Iată între cele două lo
caluri a apărut un părculeț. Pînă 
nu de mult aici erau bălți și no
roaie. Școlarii au secat terenul 
și l-au făcut loc de odihnă. Mai 
la deal, ei au amenajat un teren 
sportiv pentru jocurile de bas
chet. volei și o pistă de alergări.

Holurile scolii sînt iargi, spa
țioase si luminoase. In zilele a- 
cestei vacante întîlnești aici pe 
directorul Murgu Virgil, care 
cunoaște școala și dezvoltarea ei 
chiar din prima zi a dării ei în 
folosință. Te plimbă prin local 
Are opt săli de clasă și o fru
moasă sală de lectură. încălzire 
centrală. Biblioteca, cu peste 
21.500 volume te primește prie
tenoasă. Bibliotecara, o fată har
nică. te informează : ,,In acest 
an vom mai cumpăra cărți în va
loare de peste 35.000 lei; pentru 
lărgirea bibliotecii avem coman
date 5 dulapuri mari cu vitrină; 

>vom da la legat cărțile uzate; 
recent am primit și fișiere; în 
noul an școlar elevii vor putea 
fi deserviți în conditiuni și mai 
bune cu cărți tehnice, politice, 
beletristice“.

Iată și cele trei ateliere de lă- 
cătușerie. E liniște și aici. Ate
lierele sînt bine înzestrate, iar 
pentru noul an inventarul lor 
sporește și mai mult. Zilele aces-

3

tea vor sosi trei strunguri noi. 
De la „Independența‘‘-Brăila vor 
sosi două forje. Și laboratorul 
de fizică și electrotehnică se va 
îmbogăți cu aparataj în valoare 
de peste 7000 lei. Noul an șco
lar va oferi elevilor si două săli 
de desen pentru care sînt coman
date 22 mese și tot materialul 
necesar.

Minunate condiții de învățătu
ră create fiilor de mineri ! An de 
an ele se îmbunătățesc și mai 
mult. Iată si clădirea internatu
lui. Are 12 dormitoare, două -săji 
mari pentru meditații de seară, 
un grup sanitar cu patru saloa
ne și un cabinet medical. Sala 
de mese, cu c capacitate de 200 
persoane te primește cu ospitali
tate. E proaspăt văruită și vop
sită. Si aici vor fi mici schim
bări. Se așteaptă sticlă gjoașă 
pentru toate mesele. Bucătăria 
are instalații moderne. In aceeași 
aripă se găsesc și cele două spă
lătorii mecanice, 3 
tru alimente, alte 
verse materiale, 
sală de gimnastică 
aparatajul necesar 
ducatie fizică. Peste tot e liniște 
și miros de vopsea. Doar vopsi
torii și îngrijitoarele se întrecf 
pentru a termina pînă la 23 Au
gust curățenia. „Intre 7—14 sep
tembrie vor avea Ioc examenele 
pentru înscrierile în noul an șco
lar“ — te informează directorul. 
Condiții sînt pentru ca școala să 
dea tineri tot atît de bine pregă
tiți ca Vînătoru Nic., Hegedűs 
Fr., Crăiniceanu Iosif, Ardeleanu 
Gavril, Niță loan, Dumitrp loan 
și atîția alții care au absolvit în 
anii precedenți școala profesio
nală.

Părăsești școala stăpînit de 
bucuria unui vis altădată utopie. 
E o școală mare ce se înaltă ca 
un uriaș pe dealul de la Grafit 
fiind la îndemîna 
d'oresc să devină 
canici de mină.

magazii pen- 
3 pentru di- 
o croitorie, o 
înzestrată cu 
orelor de e-

tinerilor care 
lăcătuși și me-
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Produse mai ieftine pentru copii
Sînt multe și importante măsu

rile care au fost luate în anii 
regimului nostru pentru creșterea 
în bune condițiuni a copiilor. Noua 
reducere de prețuri, în care se în- 
adrează și 27 sortimente de pro

duse pentru copii este încă o do
vadă a acestei griji.

Intrînd în magazinul nr. 4, ma
gazin specializat 
îmbrăcămintei și 
pentru copii se | 
meroase obiecte cu 
duse. Colectivul magazinului 
vîndut în ultimele zile mărfuri în 
valoare de 13—20.000 lei, depă
șind astfel cu mult suma de 9.000 
lei care reprezintă planul zilnic. 
Simt aceste reduceri de prețuri mai 
ales mamele care vizitează magazi
nul pentru a cumpăra mai ieftin îm
brăcăminte pentru copiii lor. Un

în desfacerea 
încălțămintei 

pot vedea nu- 
prefurile re- 

a

costumaș poate fi 
cu 10—18 lei mai 
bani și pentru o căciulită ori pen
tru o pereche de ciorapi ; o ja
chetă care costa 43,50 lei se poa
te cumpăra acum cu 34,25 lei, iar 
o plapumă care costa 88,50 lei se 
poate lua cu 65 lei.

Magazinul nr. 64 de menaj a 
vîndut în ultimele zile 12 căru
cioare de copii, de diferite tipuri, 
la preturi noi reduse. Magazinele 
alimentare, cofetăriile, sînt bine 
aprovizionate cu produse zaharoa
se atît de necesare creșterii co
piilor, produse care de asemenea 
pot fi cumpărate cu 22—34 la su
tă mai ieftin. Astfel mamele pot 
asigura copiilor îmbrăcăminte și 
alimente de bună calitate și mult 
mai ieftine.

cumpărat acum 
puțin, rămînînd

problemă rezolvată
încă de la începutul acestui 

an, harnicul colectiv al minei Lo- 
nea și-a luat angajamentul să 
extragă pînă la sfîrșitul anului 
peste sarcinile de plan 28.000 to
ne de cărbune și să realizeze eco
nomii în valoare de 1.808.000 lei. 
Bilanțul de jumătate de an arată 
că angajamentul pe această pe
rioadă a fast îndeplinit cu suc
ces. Cele 12.465 tone de cărbune 
extrase peste plan și 1.012.000 de 
lei economii la prețul de cost con
firmă din plin acest lucru.

Apropierea zilei de 23 August, 
sporirea salariilor, reducerea pre
țului la 2600 de sortimente de 
produse industiiale și alimentare, 
au constituit pentru minerii loneni 
un puternic stimulent în intensi
ficarea întrecerii socialiste. Acest 
lucru este dovedit de cele 1157 
tone extrase peste plan în luna 
iulie și pînă în preajma Zilei mi
nerului. S-au realizat de’ aseme
nea însemnate economii. Cu toate 
acestea resursele de realizare de 
economii smt dc-parte de a fi epu
izate. In unele abataje se mai 
face încă risipă de material !em- 
nos, energie etc. De asemenea, 
nici penalizările din cauza slabei 
calități a cărbunelui nu au iost

încă definitiv lichidate. Pe lîngă 
acestea mai trebuie arătat o situa
ție oarecum anormală. După cum se 
știe toate materialele sau utilaje
le sosite pentru exploatarea car
boniferă Lenea cu vagoanele 
C.F.R. sînt descărcate pe rampa 
minei Petrila. In multe cazuri 
însă descărcarea se face cu întîr- 
ziere, iar vagoanele intră în lo
cație. E și acesta un inconvenient 
care duce la ridicarea prețului ce 
cost al cărbunelui.

— Asta-i un fleac — obișnuiesc 
să spună unii tovarăși din con
ducerea minei. Noi am luat mă
suri de remediere a lipsurilor — 
spun acești tovarăși. Avem un 
tovarăș care se ocupă în mod spe
cial de descărcarea vagoanelor. 
Intr-adevăr tovarășul Chira Ni
colae, răspunde în mod direct de 
buna desîășurare a descărcării va
goanelor. Problema e rezolvată 
totuși numai parțial. Omul locu
iește în I.onea. Cînd este anun
țat că au sosit vagoane pleacă 
deîndată la Petrila să constate 
cîte sînt, ce conțin ca să se poa
tă orienta, cîți muncitori sînt ne
cesari pentru descărcarea lor în 
timpul admis fără ca ele să intre 
în locație. Apoi se întoarce la Lo-

Fruntașă în difuzarea
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*alcătuit un program 
respecta întocmai. Con- 

exploatării miniere, 
si comitetul orășenesc
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IN CLIȘEU:
24 iulie 1959.

dora de cărți și articole de pa- 
petărie ce așteptau ca mîna har
nică și pricepută a Zamfirei să 
le găsească locul potrivit, intră 
un tînăr miner. După ce-și plim
bă privirea peste rafturile cu 
cărți, ceru să fie servit- cu volu
mele „Momente și schite“ d'e Ca- 
ragiale, „Zborul Șoimului“ de 
M. Mihalache și „Nicolae Moro- 
mete“ de Marin Preda. După 
ce-și servi clientul, Zamfira Ga
bor deschise un registru, notă 
costul celor trei volume vîndute, 
adună cu cifrele de mai sus și... 
deodată, fata i se lumină de un 
zîmbet de mulțumire.

— Gata, am făcut planul la 
cărți pe această lună — își îm
părtăși Zamfira bucuria unei ti
nere cumpărătoare.

...Pe banca din fata 
nr. 34 din Aninoasa 
două gospodine. Una
urmărea prin ușa larg deschisă

Zamfira Gabor servind unul din cumpărători.
In librăria dol-

librăriei 
poposeau 

dintre ele

a librăriei mișcările Zamfirei 
care aranja de zor ultimele arti
cole primite. După un timp gos
podina se adresă prietenei de a- 
lături.

— Ai remarcat ce comportare 
frumoasă are noua noastră li- 
brară ? O cunosc de copilă, de 
cînd lucra tot ca librară la Alba 
Iulia. Muncește de mai bine de 
15 ani... La Alba, Zamfiruța era 
sufletul librăriei, iar de pe piept 
nu-i lipsea insigna de „Fruntaș 
în difuzarea cărții“.

In librărie, Zamfira Gabor 
continua în liniște aranjarea 
cărților. Nici nu bănuia poate că 
cei pe care-i deservește îi pre
țuiesc munca, chiar și în acele 
clipe. Ea continua să lucreze 
stăpîriită de mulțumirea pe care 
ți-o dă munca nouă, mulțumire 
ce însoțește azi pe toti oamenii 
cinstiți ai patriei noastre libere 
și fericite.
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lu plecat la drum 92 tineri $. 
de la exploatarea minieră Vul- ♦ , 
can. 17 de la Uzina Electrică, î 
11 de la U.R.U.M.P., 15 din * 

Aninoasa. 14 din Paroșeni și 3 
de la Sfatul popular Vulcan. 
Au fost înscriși să urmeze 
cursurile de pregătire pentru 
a se prezenta la. examenul de 
admitere în clasa VUI-a se
rală. Veneau de 5 ori pe săp- 
tămînă la Școala de 7 ani dan 
Vulcan unde profesorii îi aș
teptau să-i instruiască în ve
derea susținerii examenului. 
La începutul drumului lucru
rile mergeau bine. Conducerea 
scolii a 
care se 
ducerea
precum 
de partid controlau îndeaproa
pe frecventa tinerilor la 
cursuri

Timpul a trecut. Din cei 
olecati la drum, au mai rămas 
puțini. Abia dacă se atinge 
frecvența zilnică medie de 30 
de oameni. Care sînt cauzele ? 
Obiective și neobiective. Cele 
obiective sînt legate de pleca
rea unor tineri în concediu ori 
de programarea în schimburi 
de muncă după-amiază. In ca
zul din urmă, conducerea 
cursului a luat măsuri, orga- 
nizînd cursuri și dimineața

♦ 
*
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Femeii ce a apărut de 

colț îi ieși în întîmpinare 
rancă între două vîrste.

- Bine ați venit tovarășă doc
tor. Chiar mă pregăteam să vin 
la dumneavoastră. Știți, mama 
soacră zicea că poate ați uitat' 
de dînsa. Ce-o să se bucure cînd 
vă va vedea.

Pășeau .alături doctorița și ță
ranca, fiecare cu gîndurile ei. 
Tînăra doctoriță Trușcă Elena, se 
gîndea la bolnavi, la acei cărora 
le-a cîștigat încrederea. Bănctlă 
Ana rătăcea cu gîndurite la vre
mea cînd mama ei nici nu vroia să 
știe de doctor. Și nu-i tare mult 
de atunci...

...Comuna Iscroni ne vremea a- 
ceea n-avea doctor. Venea umil 
cu ochelarii cenușii dar nu la bol
navi. ci la morii. Venea și sem
na dezlegarea pentru înmormînta- 
re. Era văzut des prin comună 
Nimeni nu I aștepta. Nu-1 iubea 
nimeni

Dar într-o zi, la Bănciloni în 
cătun a apărut făptura unei tine
re fete. Femeile au ieșit curioase 
s-o vadă. Prietenoasă, fata a intrat

din birou
nea și trece pe la casele oameni
lor ce lucrează la descărcare. Toa
te aceste navete cer mult timp, 
iar descărcarea vagoanelor în- 
tîrzie.

— Asta-i situația și n-avem 
alte posibilități — se eschivează 
tovarășii din conducere.

Intr-adevăr în momentul de fa
ță situația e cea relatată mai 
sus. Mijloace de îndreptare a lu
crurilor sînt însă. Pe parapetul 
rampei de la-Petrila descarcă ma
teriale și exploatarea carboniferă 
de aici. Printr-o bună înțelegere 
între conducerile celor două ex
ploatări s-ac putea ca muncitorii 
salariați ai minei Petrila, să 
destaree și materialele, ce aparțin 
minei Lonea. Bineînțeles ca mina 
Lonea să supoarte'cota parte ce-i 
revine din cheltuielile . de descăr
care. O altă soluție ar fi organi
zarea unei brigăzi care ori de 
cîte ori sosesc vagoane la rampa 
de descărcare să fie la datorie.

Acestea sînt doar două sugestii 
menite să ducă la lichidarea lo
cațiilor. Ar putea fi și altele pe 
care conducerea minei Lonea are 
datoria să le aplice în viață lichi- 
dînd astfel cheltuielile inutile fă
cute cu locațiile.
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4
4
4 
4 
4 
♦ 
4 
4 
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tează. Majoritatea celor în- ’ 
scrisi si care nu mai frecven- * 
tează sînt trecuti absenți fără $ 
a se cunoaște cauzele nepre- î 
zentării lor la curs. Secreta
riatul școlii a extras o situa- 
ție_a acestora trimițînd-o con
ducătorilor de întreprinderi 
pentru a primi informațiile ne
cesare. Au fost expediate adre- 

în

♦
J Dar nu toți tinerii le frecven-
:...............................
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♦
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4
4
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4
4
4
4
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1 ț Vulcan, cerînd informații asu
pra a 24 tineri, la E. M. Ani
noasa pentru 

electrică
Conducerile 
respective nu 
nici acum. De 
această problemă ? De ce or
ganizațiile de partid și U.T.M. 
din întreprinderile care au ti
neri înscriși la cursurile de 
pregătire nu se interesează în 
mod continuu de aceștia ? 1

*
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4
4
4
4
•
4
4
4
♦ 
f
4
*
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se 22 iulie, către E. M.Șiîn vorbă 
Carolina 
și încă vreo 
rînd au afla; că tînăra este doc
toriță trimisă de la raion. Și cum 
o privea așa pe tînăra din fața 
ei. lui Băncilă Ana î s-a Dărut că 
stă de vorbă cu o soră mal mare, 
cu o prîp'”nă căreia i se poate 
destăinui. A prins a vorbi. Ia spus 
că are doi corii, că soacra ei su
feră de o boală care nici cum nu 
vrea să știe de vraja descîntece- 
lor... (De unde o fi luat atîta cu
raj să-i spună doctoriței de fată 
cu soacra sa că descîntecele n-au 
folosit la nimic?). Doctorița tă
cea gînditoaie. Părea că nu mai 
este ea cea de adineauri. A între-: 
bat-o pe Ana despre apa de băut, 
despre lecui unde e fîntîna...

I.a plecare doctorița nu 
spună :

- De soacra dumitale 
să ai grijă. Să n-o lași să 
ce decît numai ce ți-oi spune eu. 
Uite i-am prescris și niște me-

CLI 
lui

ele. Erau de fată 
Hribal, a lui Cocotă 
două trei vecine. Gu-

+4 

î na 
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I Mai sînt cîteva săptămîni și 
ț examenul bate la ușă. Se vor 

și tinerii 
care hu au frecventat aceste 
cursuri ? I Conform 
rii. nu 1

Ce trebuie făcut ? Să se a- 
sigure frecvența cursanților.
Să se controleze în ce măsură 
tinerii care sînt în servi- 

frecventează 
î cursurile organizate dimineața. 

Colectivul didactic să sta
bilească un program care să se • 
respecte în fiecare zi. Cursan- ♦ 
ții să acorde atenția cuvenită. * 
lecțiilor și seminariilor. Avînd J 
în vedere că ei sînt aleși din- • 
tre cei mai buni muncitori, Ir *

4 
4 
4 
4 
4
4 
4
4

Uzi-5 tineri, la
și U.R.U.M.P. 
întreprinderilor 

au răspuns încă 
ce se neglijează

♦
♦
4 
:■

4
4

l
4
4

j exami__ I „

I putea oare prezenta 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
:
4
4 
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dicamente pe care trebuie să Ie ia. « 
I-a înșirat apoi meniurile pentru ț ciu după-amiaza, 
dieta bălrînii și a plecat împreu- * 
nă cu nevasta lui Cocotă și Caro- 
lina lui Hribal.

Cu medicamentele scoase după 
rețeta dată de tînăra doctoriță 
bătrînii îi trecură durerile. De 
atunci bătiîna, cînd se simțea 
puțin rău, se ducea la dispensar 
la doctoriiă. Zilele trecute cînd 
s-a dus să scoată de la punctul 
iarmaceutic din comună niște me
dicamente a întîlnit-o pe Silvia 
iul Prodan. Avea în mînă un bu
chet de flori. Le-a cules să le o 
iere doctoriței ca dovadă a dra
gostei, a prețuirii omului care și-a 
pus știința în folosul, oamenilor. 
De prețuire se. bucură tovarășa 
doctor Trtișcă Elena și din par
tea tinere! ir mame cărora le' dă 
sfaturi, ca de altfel și din partea 
tuturor bolnavilor, tratați în ca
drul dispensarului medical din 
Iscroni.

uită să

trebuie 
mănîn-

M. L.
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hotărî- J
«

Í
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se cere disciplină, punctualita
te și seriozitate în muncă. E- 
xatnenul va avea menirea de a 
selecționa nu numai pe cei 
mai buni 
nati și harnici, dar 
și pe cei mai capabili 
oameni dornici de a-și 
găti 
veni 
tara

muncitori, discipli- 
totodată 

tineri, 
îmbo- 
a de- 

care

4

cunoștințele și de 
cadrele tehnice de 
noastră are nevoie.

I. FLORIN :

«

----------------- . ■ .. --- ---------- :—

Pentru înfrumusețarea școlii lor
Vara aceasta, Școala de 7 ani 

din Aninoasa a intrat în repa
rații capitale. Acest lucru a pro
dus bucurie și în rîndurile ca
drelor didactice și între elevi. Și 
pentru a o vedea mai repede ter
minată numeroși pionieri și șco
lari au venit să muncească în 
mod voluntar. Așa au făcut în 
ziua de 14 august pionierii și

școlarii Herlea loan, Trufan Ma
ría, , Both Petru, Pantelimon! 
Gheorghe și Mihăică Ion, din 

. clasa Vl-a, Costinas Remus, Cis
marte Constantin din clasa VII-a 
și alții. Ei au curățat molozul 
dintr-o sală de clasă, cărînd tot
odată în curte seîndurile rămase 
după reparații.

SIMO IOSIF 
corespondent .
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Salutai adresat C. G. ai P. C. U. S. 

de cate sportivii sovietici
MOSCOVA 18 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Participănții la finala celei de 

a doua spartachiade a popoarelor 
U.R.S.S. trimit un călduros și 
cordial salut Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Șovietice.

■In cei trei ani care au trecut 
de la prima spartachiadă, spor
tul a făcut un nou și mare pas 
înainte în toate republicile — se 
subliniază în scrisoare. Numai 
în perioada desfășurării celei de 
a doua spartachiade au fost crea
te mii de noi colective de cultu
ră fizică, aii fost stabilite 30.000 
de noi recorduri ale orașelor, re
giunilor, ținuturilor și republici
lor. Iar numărul membrilor or
ganizațiilor sportive a crescut cu 
peste 5,5 milioane oameni.

In prezent, se subliniază în 
scrisoarea de salut, se numără în

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

Poporul laoțian protestează 
împotriva intrigilor imperialiste

HANOI 18 (Agerpres).
Poporul laoțian protestează cu 

hoțărîre împotriva intrigilor im
perialiștilor americani care au 
ca scop de a induce în eroare 
Organizația Națiunilor Unite și 
de a o obliga să se amestece în 
treburile interne ale Laosului, a 
declarat Kai Son, membru al 
C.C. al Partidului Neo Lao Hak 
Sat. Evenimentele actuale din 
Laos, a spus Kai Son, sînt o pro
blemă internă a poporului lao
țian — ele se referă la relațiile

„H Paese”
se soldează cu un 

pentru
ROMA 18 (De la coresponden

tul Agerpres).
Intr-un editorial intitulat „Gu

vernul Șegni se clatină după 
eșecul suferit în Sicilia“, ziarul 
italian „II Paese“ subliniază a- 
dîncirea divergentelor din rîn- 
durile partidului guvernamental 
democrat creștin, scoțînd în evi- 
cRută făptui că această criză in
ternă pune sub semnul întrebă- 

rtâăi viabilitatea c.abinetu-' 
lui begni. „După eșecul suferit 
de partidul democrat creștin în 
Sicilia — scrie ziarufl — în 

sînul majorității guvernamentale 
de la Roma se precizează două* 
curente, ambele ostile actualei 
formule de guvernare“. Primul 
dintre aceste curente, arată „II 
Paese". este cel care a luat naș- 

'tere în rîndul partidului monar
hist, cu care, după cum se știe 
democrat creștinii au încheiat a 
alianță pentru a-și asigura ma
joritatea parlamentară. Liderii a- 
cestui partid, se spune în arti
colul din „II Paese“, își dau sea
ma că actuala formulă guverna
mentală — și anume alianța de
mocrat creștină cu grupările fas
ciste' și neofasciste — este com
promisă în fața opiniei publice 
italiene, și caută să scoată par
tidul lor din această „combina
ție". In Sicilia, acest curent os
til actualei formule guvernamen
tale și-a găsit expresie în ges
tul deputaților monarhiști Divot- 
ti și Paterno care, cu asentimen-

ț ii.
Ctocttiri în Columbia
Agenția Associated Press a- 

nurtfă că la Caii, departamentul 
Văile del Cauca, s-au produs 
grave ciocniri între muncitorii 
greviști de la rafinăriile de za
hăr și unitățile armatei trimise 
de autorități să împiedice de
monstrațiile greviștilor. Trupele, 
au făcut uz de armé de foc: trei 
inuncitori au fost uciși.

Uniunea Sovietică 20.000.000 de 
sportivi. In următorii ani, potri
vit angajamentelor luate de or
ganizațiile sportive, trebuie pre
gătiți 50.000.000 de sportivi, în
tre care 17.000.000 de sportivi a- 
vînd grade sportive și 30.000 
de maeștri ai sportului.

In prezent în rîndurile sporti
vilor sovietici se desfășoară miș
carea „unul plus doi“, care cons
tă în aceea că fiecare sportiv 
să-și i-a obligația de a atrage 
în mișcarea sportivă cel puțin 
doi dintre colegii săi de la locul 
de muncă, studii sau prieteni de 
acasă.

In salutul adresat Comitetu
lui Central sportivii sovietici își 
exprimă dorința lor de a Consolida 
locul de frunte al sportului so
vietic pe arena internațională și 
de a purta cu cinste drapelul lui" 
la apropiatele jocuri olimpice.

dintre guvernul regal al Laosu
lui și unitățile militare din Patet 
Lao. Această problemă trebuie 
să fie rezolvată în conformitate 
cu spiritul și prevederile acordu
rilor de la Geneva și Vientiane, 
sub supravegherea și controlul 
comisiei internaționale.

Ziarul „Lao Hak Sat“ relatea
ză că Kai Son a subliniat în con
tinuare că situația din Laos a 
apărut în legătură cu sabotarea 
intenționată a acordurilor de la 
Geneva de către imperialiștii a- 
mericani și clica lui Sananikone.

----------- <?--------------------

Bătălia politică din Sicilia
bilanț dezastruos 
Segni
tul conducerii organizației loca
le a partidului lor, au votat îm
potriva alianței democrat crești
ne — neofasciste.

Al doilea curent ostil actualu
lui guvern, cotinuă ziarul, este 
cel condus de fostul prim-minis- 
tru Fanfani, unul din liderii par- 
tidului democrat creștin.

■ ■ ■■  AA g ț— - ----- ' 

Fidel Castro despre zădărnicirea 
noului complot pus la cale împotriva Cubei

NEW YORK 17 (Agerpres).
Ziarul ,,New York Times“ anun. 

ță din Havana că primul minis
tru al Gubei, Dr, Fidel Gastro a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată* 
și televizată în care a vorbit 
despre zădărnicirea noului com
plot împotriva Cubei, pregătit de 
dictatorul Republicii Dominicane', 
Trujillo.

Fidel Gastrc a arătat că un 
rol principal în demascarea com
plotului l-a avut U. Morgan, ma
ior în armata cubană, de naționa
litate americană. Maiorul Morgan, 
scrie „New York Times“ a luptat 
în armatele dr-ului Castro în tim
pul revoluției.

După cum a declarat primul 
ministru, maicrul Morgan la în
credințat pe Trujillo că el ar con
duce luptele în munți cu trupele 
guvernamentale cubane. El a a- 
nunțat că trupele sale ar fi ocu
pat orașul Trinidad din provincia 
Las Villas, si a cerut să i sa tri
mită un avion. Avionul pe bordul 
căruia se aflau contrarevoluțio
nari a aterizat la Trinidad.

Doi din cei zece oameni care 
se aflau pe bordul avionului bimo. 
tor „S—46“. de proveniență ni< 
ricana, as fost uciși, iar ceilalți 
8 rămași în viață au fost luat! 
prizonieri. In schimbul de focuri 
a fost ucis un locotenent din ar
mata cubană și un funcționar ci 
vil. Au fost răniți 9 soldați.

Oamenii simpli din Franța salută cu căldură 
apropiatul schimb de vizite dintre 

N. S. Hrușciov și D. Eisenhower
PARIS 18 (Agerpres).
Oamenii simpli din Franța sa

lută cu căldură apropiatul schimb 
de vizite dintre N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și D. Eisenho
wer. președintele S.U.A.

După cum anunță ziarul „L’Hu
manité“, peste trei mii die per
soane au luat parte la o aduna
re de masă organizată de parti
dul comunist francez în orașul 
Goussainville (departamentul 
Seine et Oise).

In orașul Hagondange (depar
tamentul Moselle) a avut loc un

----------o----------
Realizările oamenilor muncii 

din R. P. Ungară 
în cinstea congresului P. M. S. U.

BUDAPESTA 18 (Agerpres) 
TASS anunță:

In întreprinderile din Ungaria 
se extindă întrecerea socialistă 
în întîmpinarea Congresului Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar care se deschide la 30 no
iembrie a. c.

Numeroase colective de muncă 
raportează despre îndeplinirea 
angajamentelor în cinstea Con
gresului. Muncitorii oțelari de la 
Salgótarján au ¡livrat 565 tone 
de -produse peste plan, depășind 
cu peste 5 la sută planul de pro
ducție. Colectivul oțelăriei mun
cește în contul anului 1960.

Guvernul Kisi intensifica 
militarizarea Japoniei

TOKIO 18 (Agerpres). TASS 
anunță:

După cum anunță ziarul „Ja- 
pan Times“. în legătură cu in
trarea în vigoare în exercițiul 
bugetar următor a celui de-al 
doilea „plan defensiv“ pe ter
men lung al guvernului Kiși, în 
care se pune accentul pe organi
zarea producției de tipuri mo
derne de armament chiar în Ja
ponia. numeroase mari firme și 
societăți au și trecut la fabrica-

In declarația sa Fidel Castro 
a subliniat că complotul împotri
va Cubei este sprijinit de orga
nizația Statelor Americane și de 
Statele -Unite. El a criticat Sta
tele Unite, care a spus el, pri
mesc pe „criminalii de război“ ai 
fostului dictator cuban Batista. 
Ele au permis organizarea con
trarevoluției împotriva Gubei.

„Organizația Statelor America
ne, a spus în continuare primul 
ministru, este victima propriilor 
sale relații cu dictatorii. Ea a 
uitat de popoarele Americii, de 
drepturile omului care ar fi trebuit 
să fie proclamate pe cînd trăiam 
în condiții de teroare“.

In fata telespectatorilor au luat 
'cuvîntul cîțiva oameni de pe bor
dul avionului Dominican care au 
fost luați prizonieri.

Primul a fost Alfred Mari- 
bran, spaniol, militar în legiu
nea străină franceză. El a de
clarat că a fost recrutat de re
prezentanții oficiali ai lui Trujil
lo în Spania și adus în Republi
ca Dominicană pentru a intra în 
legiunea Trujillo.

Luis Poso Himens. alt ares
tat, este fiul fostului primar al 
Havanei, în prezent fugit din 
tară. Himens a vorbit despre ro
lul lui Trujillo în organizarea 
complotului și a declarat că du
pă părerea sa, Trujillo încearcă 
să pună în aplicare planurile de 
a invada Cuba. 

miting la care au luat parte pes
te 5.000 de persoane. In decla
rația adoptată de participanți la 
miting se arată că „locuitorii 
din acest oraș au aflat cu satis
facție despre apropiata întîlnire 
dintre D. Eisenhower și N. S. 
Hrușciov, care marchează o nouă 
etapă în relațiile internaționale 
și care are o mare importanță 
pentru rezolvarea pe cale pașni
că a problemelor existente, pen
tru statornicirea coexistenței paș
nice — singurul mijloc pentru 
încetarea cursei înarmărilor și 
interzicerea armei nucleare“.

Oțelarii de la combinatul si
derurgic „Lenin" din Diosgyor 
și-au îndeplinit de asemenea an
gajamentele luate în cinstea Con
gresului. Livrînd produse peste1 
plan, ei au economisit 35.000.000 
forinți și au dat țării 21.000 tone 
oțel în plus față de sarcinile de 
plan.

Productivitatea muncii la țe- 
sătoriile de mătase a crescut cu 
4 la sută. Luptînd pentru econo
misirea materialului, textiliștii 
unguri au realizat economii în 
valoare de circa 2.000.000 forinți.

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

rea experimentală a unor tipuri 
de proiectile teleghidate. Astfel, 
concernul „Mitsubisi“, societatea 
pentru construcții de aparate de 
precizie „Fudzi“, uzinele firmei 
aeronautice „Kawasaki“ produc 
proiectile teleghidate.

Anul acesta este prevăzută 
plasarea unor importante co
menzi guvernamentale pentru 
producția de autocamioane blin
date, tunuri, mitraliere si alt 
armament.

Această activitate febrilă des
fășurată de cercurile militare-in- 
dustriale ddn Japonia oglindește 
orientarea guvernului Kiși spre 
militarizarea tării, spre trans
formarea ei într-un partener ac
tiv al S.U.A. în planurile lor 
strategice-militare în Extremul 
Orient.

PROGRAM DE RADIO
20 august

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică, 10,00 Lucrări de cameră 
de tineri compozitori, 11,03 Cîn
tece de dragoste și jocuri popu
lare romînești, 11,30 Muzică din 
opere, 12,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 13,05 „Compozitorii noș
tri cîntă lupta poporului pentru 
libertate și dreptate“, 14,00 Din 
concertele Decadei Culturii din 
R.P.R., 15,10 Program muzical
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,40 
Muzică din operele compozitori
lor sovietici, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 16,45 In cinstea marii
sărbători — emisiune de cîntece, 
18,00 Muzică romînească de es
tradă, 18,30 Almanah științific, 
19,05 Tineri interpreți de muzi
că populară romînească, 19,45 
Decada Culturii din R.P.R. : 
Transmisia concertului simfonic 
prezentat de corul și orchestra 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport, 22,30 
Muzică populară romînească. 
PROGRAMUL II. 14,07 „Apără
torii patriei“, — emisiune de 
cîntece și marșuri ostășești,

• PUBLICITATE
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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 in 
ziua de 27 august 1959 ora 
9 la sediul Teatrului de pă
puși „Vasilache" 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 la concurs se primesc 
pînă in ziua de 20 august 
1959 și se depun în scris la 
Teatrul de stat din Petro
șani, str. Grivița roșie nr. 
38, unde candidații vor fi 
îndrumați asupra materialu
lui de pregătit.

: ANUNȚ î
Se aduce la cunoștința ce- J 

lor interesați dă Teatrul de , 
stat „Valea Jiului" din Pe- ' 
troșani, instituie un concurs ' 
pentru ocuparea unui post ■ 
de croitoreasă la Teatrul de J 
păpuși.

Concursul va avea loc în 
ziua de 21 august 1959 ora 
9 la Teatrul de păpuși „Va- 1 
silache“ din Petroșani, str. ' 
Morii nr. 19. i

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

înscrierile pentru partici
parea la concurs se primesc 
pînă in ziua de 20 august 
1959 și se depun în scris la 
Teatrul de stat din Petro
șani, str. Grivița roșie nr. 38.

1

1

f,

O. C. L. Produse
Industriale Petroșani

-

•
l

anunța clientela că a pus * 
în vînzare un nou lot de 
mașini de cusut, prin uni
tățile sale din raionul 

Petroșani.

Vtnzarea se face și cu 
plata în rate, în condițiuni 
foarte avantajoase,

12-18 rate lunare.

15,00 „De toate, pentru toți“, 
15,30 Dir. înregistrările laurea- 
ților concursurilor artistice in
ternaționale din cadrul celui 
de-al VH-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
Ia Viena, 17,15 Emisiune consa
crată Decadei Culturii din R.P.R., 
17,35 Formații sovietice care 
ne-au vizitat țara, 18,35 Muzică 
din operete, 19,30 Al V-lea con
curs al formațiilor artistice de 
amatori.. Aspecte din faza finală, 
20,00 Muzică distractivă de com
pozitori sovietici, 21,15 Tineri 
compozitori romîni de muzică u- 
șoară.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI 7 NOIEM

BRIE : Pagini de vitejie; AL. 
SAHIA : Aleko Dundici; LO1- 
NEA: Dezertorul: PETRILA: 
In misiune specială; ANINOA- 
SA: Orașul liber; VULCAN: 
Răsfățatul; LUPENI: O slujbă 
importantă; BARBATENI: Pri
mul punct; URICANI : Lupta nu 
s-a sfîrșit încă.
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