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Proletari din toate țările, unlțl-vl?

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

Inovații

Releul fuacționează
mai bine

In stațiile de încărcare a acu
mulatorilor din subteran, bate
riile sînt protejate de relee de 
sens invers. In ultimul timp, Ia 
mina Uricani, releele originale 
nu au mai dat rezultate bune din 
cauză că tensiunile prea mari șt 
uneori instabile provocau arde
rea frecventă a bobinelor. înlo
cuirea acestora era greoaie din 
cauza sîrmei speciale care se pro
cură cu greutate. Au fost aban
donate și pe motivul că bobinele 
de tensiune fiind legate în de
rivație la bornele dinamului, ar
mătura era tot timpul atrasă și 
nu permitea decuplarea la ten
siuni mai mari ca 10 amperi, ceea 
ce ducea la descărcarea bateriei 
pe dinam. Inovatorul Resiga 
Blăguț a modificat releul, asigu- 
rîndu-i o funcționare mai stabilă. 
Bobinele și rezistențele originale 
au fost înlocuite cu bobine le
gate în serie Ia baterii și dinam. 
Releul este prevăzut cu sistem de 
semnalizare optică și acustică, 
care acționează la decuplare, la 
un curent mai mic de 10 amperi 
sau în caz de rupere a cuplwn- 
gului. Releul funcționează de cî
teva. luni cu rezultate foarte bune.
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BUCUROȘI DE VICTORIE

Echipa de juniori Minerul 
Aninoasa a obținut duminică, 
prima victorie cu 2—1 din 
noul sezon oficial de fotbal, 
în fata juniorilor de la Victo
ria Hațeg. Grija cu care an
trenorul Adalbert Pop se ocu
pă dfe juniori s-a văzut și la 
acest meci, după care, el a o- 
prit cîteva minute întreaga e- 
chipă pentru a face observa
ții critice. După cum se vede din 
clișeul de mai sus, juniorii a- 
ninoseni deși bucuroși de vic
torie au ascultat totuși cu a- 
tentie pe antrenor.

Citiți în pagina Il-a: Rela
tări sportive.

Cărți noi — cititori noi
De cînd lucrez la biblioteca 

clubului minier-Lonea. numărul 
cititorilor de cărți crește necon
tenit. Recent, în inventarul 
bibliotecii a intrat un nou 
stoc de volume beletristice, 
tehnice și politice, în valoare de 
2.000 lei. Astfel, am putut reîm
prospăta și fondul de cărți al bi
bliotecilor volante și a celor de 
casă. Acum, la sfîrșitul lunii au
gust am înregistrat și 50 noi iu
bitori ai cărții care, prezentîndu- 
se la concursul „Iubiți cartea“ 
au fost încadrați printre „Prie
tenii cărții“.

E. BODA 
corespondentă

AJUTOR
Pînă în luna trecută brigada 

de pregătiri condusă de minerul 
Stanciu Nicolae de la mina Pe- 
trila se număra printre brigăzile 
codașe din sectorul XI investi
ții. .Realizările și cîștigurile bri
găzii erau sub posibilități. In 
luna iulie, dfe pildă, și-a reali
zat planul în proporție de nu
mai 74,6 Ia sută. Or, această si
tuație nu mai putea continua. 
Galeria de cercetare de la falia 
FI pe care o săpa minerul Stan
ciu Nicolae cu ortacii săi, trebuia 
terminată la timp -pentru a nu 
întîrzia pregătirea celorlalte lu
crări miniere din raza sectorului 
IV. Ce era de făcut ?

Soluția a venit la timp. Mine
rul fruntaș Haidu Iuliu, Erou al 
Muncii Socialiste, avînd locul de 
muncă vecin cu cel al lui Stanciu 
Nicolae, a hotărît să ajute bri
gada acestuia să-și realizeze pla
nul. $i, tov. Haidu Iuliu și-a pus 
în aplicare hotărîrea de la înce
putul lunii august luînd în pa
tronai această brigadă. Bogata 
sa experiență în privința orga
nizării lucrului a fost împărtă
șită ortacilor die la ortul vecin. 
Zilnic la locul lor de muncă mi
nerul Haidu Iuliu își sacrifica o 
oră. două arătîndu-le cum să fo
losească mai judicios timpul de

Sînt hotărîți să lichideze rămînerea 
în urmă

Cînd au pășit în cel 
de-al treilea trimestru 
al anului, minerii de 
la^ Aninoasa care des
chid drum cărbunelui 
din adine au hotărît să 
recupereze rămînerea în 
urmă din primul se
mestru al anului, cînd 
din pricina greutăților 
neprevăzute nu și-au 
realizat sarcinile de 
plan.

In prima lună a tri
mestrului III colectivul 
sectorului de investiții 
a reușit să recupereze 
din minusul avut 400 
metri cubi. iar în luna 
următoare, august, mi
nerii au mai recuperat 
100 metri cubi. Pînă la 
sfîrșitul trimestrului III 
colectivul sectorului in
vestiții condus cu pri
cepere de inginerul co
munist Peștișanu Ioan 
este hotărît să recupe
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lucru și utilajele, cum să plaseze 
mai corect găurile de pușcare în 
front pentru a putea excava cu 
spor stînca din adîncuri prin 
care înaintează galeria lor.

Prețioasele îndrumări organi
zatorice îmbinate cu o aprovizio
nare îmbunătățită cu cele nece
sare lucrului au dat în scurt 
timp roade bune. După numai 
două decade de muncă din luna 
august brigada lui Stanciu Nico
lae s-a smuls dintre brigăzile 
rămase în urmă realizîndu-și și 
chiar depășindu-și planul cu 2,4 
procente. Familia brigăzilor bu
ne de la exploatarea minieră Pe- 
trila a crescut. Minerii brigăzij 
tov. Haidu Iuliu care execută 
lucrări miniere în contul anului 
1965 sînt mîndri acum că locul 
lor de muncă se învecinează cu 
unul ia care lucrează o brigadă 
care-și depășește planul. Este un 
exemplu demn de laudă în lupta 
pentru ridicarea brigăzilor mi
niere rămase în urmă care tre
buie urmat de cît mai mulți bri
gadieri din Valea Jiului.

I. B.

Recunoștință
Mai zilele trecute din orașul 

Petroșani a pornit o telegramă. 
Era adresată tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

„Recenta hotărîre a plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn — se spu
ne în telegramă — ne-a umplut 
nouă, pensionarilor din Valea 
Jiului, inimile de bucurie. Noi 
care am trăit ani de mizerie, de 
foamete și șomaj în timpul regi
murilor burghezo-moșierești, trăim 
astăzi o bătrînete fericită fără 
griji.

In numele celor peste 8.000 de 
pensionari din Valea Jiului, mul
țumim partidului nostru scump 
și guvernului Republicii Popu
lare Romîne pentru grija ce ne-o 
poartă și asigurăm Comitetul 
Central al partidului că ne vom 
strădui să educăm tineretul nos
tru într-un spirit nou, socialist, 
în spiritul dragostei fată de par
tid și guvern, față de clasa noas
tră muncitoare și față de scumpii 
noștri conducători, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“.

Telegrama este semnată de 
pensionarii Kerekes Adalbert și 
Ditrik Emil din Petroșani.
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reze 1000 m.c. din mi
nusul primului semes
tru. Pentru ca hotărî
rea lor să devină fap
tă, fiecare brigadă și-a 
sporit angajamentele și 
rezultatele n-au întîr- 
ziat să se arate.

In decurs de numai 
20 zile lucrătoare din 
august majoritatea bri
găzilor și-au depășit 
cu mult sarcinile de 
plan. Brigada tînărului 
Pagnejer Gheorghe lu
crează la betonarea ca
merei compresorului de 
la orizontul 7 Aninoa
sa. Această lucrare a 
fost mult apreciată de 
conducerea tehnică a 
minei fiind una dintre 
lucrările frumoase și 
de calitate superioară 
Ortacii lui Pagnejer au 
muncit si bine și spor
nic, căci planul pe pe
rioada ce a trecut din

luna curentă l-au între
cut cU 10 la sută.

Asemenea brigăzii lui 
Pagnejer Gheorghe mai 
Sînt la sectorul de in
vestiții multe. Printre 
ele se numără brigada 
lui David Traian care 
la betonarea rămpii pu
țului Gh. Gheorghiu- 
Dej de la orizontul 9 
Aninoasa a obținut o 
depășire de 3 la sută.

In aceste, zile, orta
cii comunismului Nagy 
Carol ce lucrează la 
săparea celui mai ma
re suitor de aeraj de la 
Piscu între orizontul 8 
și suprafață au planul 
întrecut cu 12 la sută. 
Ei se străduiesc ca și 
de astă dată să fie 
fruntași pe sector. Dra
pelul de brigadă frun
tașă îl păstrează doar 
din prima lună a anu
lui.

DIN HUNEDOARA

IN CLIȘEU : La cuptorul nr. 2 al oțelăriei Siemens Martin de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara se elaborează o nouă șarjă.

O înaltă distincție
— Tovarășe Muru, ai primit 

sarcina să conduci sectorul IL 
Ești candidat de partid și în 
timpul stagiului, organizația de 
partid îți încredințează frînele 
producției. Muncește cu elan să 
faci din sectorul II un sector 
fruntaș. Nu-i ușor să conduci; în 
mină aproape 400 de mineri. 
Asta s-o știi de la început. Dar 
o să răzbești cu ajutorul orga
nizației de partid care numără 
80 de membri și candidați.

Așa i-a vorbit tovarășul Coa
dă Alexandru, secretarul comite
tului de partid al minei Petrila, 
tinărului inginer Emil Muru, ab
solvent al Institutului de mine 
Gh. Gheorghiu-Dej din Petro
șani.

Rînd pe rind membrii și can- 
didații de partid din sector au 
fost chemați la sediul comitetu
lui de partid. Aici au stat de 
vorbă cu secretarul comitetului. 
Ani de-a rîndul sectorul fusese 
codaș pe mină. Conducerea teh
nică a minei nu lucrase bine. 
Schimbările dese n-au adus ni
mic bun pentru sector. Pregăti
rile noilor abataje erau întir 
ziate. Personalul tehnic nu se 
ocupa îndeaproape de aprovizio
narea la timp cu vagonete și 
materialele necesare brigăzilor

Nu e ușor să armezi. 
în«fier. Despre acest lu
cru poate vorbi briga- ? 
da comunistului Bajko 

Andrei. La săparea și 
armarea diagonalei ori
zontului 9, entuziasmul 
brigăzii a făcut ca roa
dele să fie bogate. Zil
nic planul este între
cut, iar în centraliza
torul decadal, brigada 
condusă de Bajko An
drei figurează cu o de
pășire de plan de 4 laf 
sută.

Despre entuziasmul 
și munca frumoasă a 
sectorului de investiții’ 
se pot scrie lucruri 
multe și frumoase. E 
de ajuns să amintim că 
minerul Nagy Iuliu cel 
decorat zilele trecute, 
și-a întrecut planul cu 
37 m. c. ca să ne dăm1 
seama că .în sectorul V 
al minei Aninoasa sînt 
oameni harnici, price- 
puți, care nu precupe
țesc nici un efort pen
tru a deschide drumuri 
noi cărbunelui din a- 
dînc.

LJCIU LUCIA

de mineri. Se păreai că nimic nu 
va schimba situația. Luniă de 
lună minusul față de plan creș
tea. I

Desigur că această stare de 
lucruri nu putea continua. Ini 
mină se ivesc de multe ori. greu
tăți firești, independente de vo
ința minerilor. Dar ele pot fi în
lăturate totdeauna atunci cinul 
miner și inginer, tehnician șii 
brigadier cu toții pun umărul 
pentru bunul mers al producției.

La alegerile organelor condu
cătoare din toamna anului 1957 
și în viața organizației de par
tid au avut loc schimbări. Biroul 
organizației de bază a fost întă
rit. Comuniștii au ales în frun
tea lor pe cei mai vrednici din
tre ei. Marea bătălie a cărbune
lui a început.

— Producția de cărbune în a- 
bataj se hotărăște, acolo unde 
cîntă picul în strat. Acolo este 
locul nostru — spunea maiștri
lor mineri, tînărul inginer.

Nu odată ceasul arăta miezul 
nopții, dar inginerul Muru Emil 
nu era acasă. Veghea cu stăru
ință asupra bunului mers al sec
torului ce i-a fost încredințat. 
Orî de cîte ori lua o măsură se 
consulta cu biroul organizației 
de bază in care au îost aleși co
muniști cu o bogată experiență 
în minerit 9i rezultatele nu ău 
întîrzi."'

Brigăzile au început să fie mat 
bine aprovizionate. Linia de 
front înainta cu o viteză mereu 
crescîndă, iar minerii de la pre
gătiri sporeau volumul lucrări
lor de deschidere ă noilor aba
taje. De altfel în biroul organi
zației de bază au fost aleși maiș
tri în ale mineritului. De pildă, 
Michiev Gheorghe sau Sidorov 
Vasile membri ai biroului sînt 
bine cunoscuți ca mineri cu înal
tă calificare. Același renume îl 
au și ceilalți membri ai biroului 
ca maistrul minier Cenaru Gheor
ghe neobosit îndrumător al bri
găzilor din abataje. Alexe Cor
nel și Nistoreanu Gheorghe sînt 
și ei mineri harnici și pricepuți.

Sarcina de partid de a ridicai 
sectorul în rîndul celor fruntașe, 
încă nu era pe deplin realizată. 
Unele brigăzi, de astă dată pu
ține la număr, continuau să ră- 
mînă sub plan. Biroul organiza
ției de bază la cererea ingine
rului șef de sector a hotărît să 
cheme pe cei mai buni minerii 
membri și candidați de partid 
să conducă toate locurile de mun
că din sector. In felul acesta în
tregul proces de extracție a căr
bunelui și de dezvoltare a secto
rului era încredințat în mîini 
de nădejde. Comitetul de partid 
împreună • cu conducerea minei

(Continuare în pag. 3-a)
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In cele patru meciuri cu fotbaliștii polonezi
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Prima etapă din campionatul 
regional de fotbal

Intîlmrea internațională de fot
bal dintre reprezentativele A ale 
R. P. Polone și R. P. Romîne ca
re s-a desfășurat duminică la 
Varșovia, s-a soldat cu o vic
torie bine meritată a reprezen
tativei tării noastre care a învins 
cu scorul de 3—2 (2—1). Cele 
trei puncte pentru formația noas
tră au fost realizate de Dridea.

Reprezentativa R. P. Romîne 
s-a dovedit a fi superioară for
mației poloneze la capitolele pre
gătire tehnică, putere de luptă 
și tehnică individuală. S-au evi
dențiat în mod deosebit Dridea, 
Constantin și Popa.

★

La București, reprezentativa B 
a tării noastre a întrecut repre
zentativa B a R. P. Polone cu 
un scor de o manieră categorică, 
obtinînd victoria cu 5—1 (2—0).

întreaga formație a dovedit o 
bună pregătire tehnică, coeziune 
și o strălucită putere de luptă. 
Toate compartimentele au acțio
nat foarte bine, dar în mod deo
sebit s-au evidențiat cei doi mij
locași, Al. Vasile și Fronea, ca
re dealtfel au înscris și cele mai 
frumoase goluri din această par
tidă.

De la început chiar, inițiativa 
aparține echipei noastre care în
cheagă numeroase atacuri și pe
riclitează efectiv poartă apărată 
de Gronowski. Scorul se deschi
de în minutul 25. cînd Leahevici 
execută o lovitură de colt de pe 
partea stîngă a terenului, iar 
Fronea reia balonul spectaculos 
în plasă : 1—0. Peste 6 minute, 
la un nou atac al echipei noas
tre Leahevici trage puternic, iar

— = ★« —

Din nou 
despre organizarea 

competițiilor sportive
Duminică amatorilor de sport 

din Petroșani nu li s-a făcut cu
noscut programul întîlnirilor 
sportive de pe stadionul Jiul de
oarece acesta nu a fost afișat 
public. Mai mult, Asociația spor
tivă Minerul Lupeni nu a fost a- 
nunțată că meciul de juniori de 
la Petroșani la care trebuia să 
participe echipa acestei asociații 
a fost programat pentru ora 10 
dimineața. Neștiind nimic, ¡unic 
rii lupeneni s-au trezit după 
amiaza la Petroșani că au fos^ 
învinși cu 3—0 prin neprezenta 
re dimineața la ora 10.

Dacă pentru după-amiaza a 
celeiași zile asociația Știința 
Petroșani a făcut cunoscut ora 
și locul unde va avea loc pruna 
întîlnire a echipei sale de hand
bal din cadrul categoriei B, în 
schimb nici Minerul Aninoasa și 
nici Jiul Petroșani nu s-au o- 
bosit să afișeze programul în
tîlnirilor de fotbal care trebuiau 
să aibă loc pe stadionul Jiul 
duminică după-amiază. Comisiile 
de fotbal din cadrul asociațiilor 
sportive au datoria să afișeze din 
timp programul tuturor manifes
tărilor sportive organizate.

Duminica viitoare
Conform programului turului 

campionatului regional de fotbal 
1959—1960. duminica viitoare are 
loc etapa a doua cu următoarele 
întâlniri : Minerul Petrila — Mi
nerul Aninoasa; Minerul Ghelar 
— Parîngul Lonea, Dinamó O- 
răștie — Minerul Vulcan; Victo
ria Hațeg — Dacia Orăștie; Cor
vinul II Hunedoara — Șantierul 
Hunedoara; Victoria Călan — 
C F.R. Simeria.

Pentru iubitorii de fotbal din 
Petroșani amintim că duminica 
viitoare pe stadionul .Jiul are loc 
întîlnirea oficială de fotbal din
tre echipele de categoria A Jiul 
Petroșani și Minerul Lupeni. 

stoperul polonez Kawula vrînd 
să degajeze, greșește și înscrie 
un autogol; 2—0. In minutul 57 
Vasilescu este acela care ridică 
scorul la 3—0. ca numai după 
7 minute în urma unei splendide 
acțiuni individuale Al. Vasile să 
înscrie cel de-al patrulea punct 
pentru formația noastră. In mi
nutul 60 RacSi este acela care 
mărește scorul Ia 5—0, trimițînd 
balonul peste portarul polonez 
Gronowski ieșit în întîmpinarea 
lui. Unicul gol al polonezilor 
este înscris de Kobalovski în mi
nutul 64.

In afară de cei doi mijlocași. 
Al. Vasile si Fronea s-au mai e- 
videntist Mafteuță, Racsi și Lea
hevici.

★

La Sczeczyn a avut loc întîl
nirea djntre reprezentativele de 
tineret ale R. P. Polone și R. P. 
Romîne. întîlnire care a luat 
sfîrșit cu un scor de egalitate : 
1 — 1.

★

La Bacău s-a desfășurat în
tîlnirea echipelor de juniori ale 
celor două țări. Această partidă 
de fotbal a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 2— 0 pentru reprezentativa 
țării noastre, prin golurile înscri
se de Năftănăilă și Petescu.

......... — = ir = —

POPICE

O competiție 
frumoasă

Săptămîna trecută pe noua a- 
renă de popice „Constructorul“ 
din Lupeni a avut loc un concurs 
dotat cu o cupă, la proba 60 bile 
izolate, ia care au participat 7 e- 
chipe din cadrul raionului Petro
șani.

Pe locul 1, și cîștigătoare a cu
pei, a fost Minerul Vulcan, care 
a totalizat cele mai multe popice 
doborîte — 818. Pe locul II s-a 
clasat Minerul Lupeni, cu 753 
p. d. iar pe locul III Parîngul 
Lonea, cu 705 p. d.

La individual s-au evidențiat 
Adam Petru de ia Minerul VuL 
can, cu 170 popice doborîte și 
Klinț Francisc, Minerul Lupeni, 
cu 165 p. d.

Harnicii constructori din Lu
peni. care prin muncă voluntară 
au reușit să-și amenajeze o_ po- 
picărie frumoasă, corespunzătoa
re cerințelor regulamentare, me
rită toată lauda.

------- ♦♦ ♦♦ ——

Handbal

ȘTIINȚA Petroșani -
DINAMO Tg. Mureș 10-7

Duminică a avut loc pe sta-
dionul Jiul, meciul de handbal 
dintre formațiile de categoria B, 
Știința Petroșani — Dinamo Tg. 
Mureș.

După un joc de factură tehnică 
modestă, în care totuși studenții 
au fost superiori atît în privința 
jocului de cîmp cît și în privința 
eficacității la poartă, victoria le-a 
revenit pe merit la scorul de 
10—7 (6—3).

Trebuie remarcat faptul că 
deși studenții sînt la primul lor 
joc din categoria B ei au reușit 
să facă față cu succes unui ad
versar dificil. Din formația gaz
dă cei mai buni s-au dovedit a 
fi Barabaș, Popescu, Sili. Sofo- 
nea și alții.

Jucătorii dinamoviști au dat 
dovadă de atitudine nesportivă 
atunci cînd în minutul 49 de joc, 
în mod cu totul nejustificat. în 
semn ,,de protest“ împotriva u- 
nei decizii a arbitrului G. Pavel 
au părăsit terenul de ioc. Aceas
ta constituie o abatere gravă, 
mai ales că n-a existat nici un 
fel de temei pentru părăsirea te
renului, fapt peste care nu tre
buie să treacă cu vederea Fede
rația romînă de handbal.

Este necesar să se ia măsuri 
și împotriva arbitrului care a 
fost delegat pentru conducerea a-

Un mare succes la volei

Utilajul Petroșani a 
promovat în categoria A

Iubitorii de volei din raion au 
urmărit cu multă atenție de-a 
lungul unui întreg campionat, e- 
voluția echipei de volei Utilajul 
Petroșani din cadrul categoriei 
B care a ocupat die cîteva ori lo
cul 1 în clasament, fiind la un 
pas de promovare în categoria 
A. Totuși, la încheierea campio
natului din anul trecut Utilajul 
s-a clasat pe locul II. Ultima 
șansă pentru promovarea echipei 
în prima categorie a țării rămî- 
nea deci barajul de la București. 
In vederea acestuia voleibaliștii 
petroșeneni s-au pregătit cu 
multă seriozitate, din timp, fiind 
hotărîți să facă tot posibilul pen
tru a efectua la București „sal
tul“ în prima categorie.

Multi tineri participanți la cel 
de-al III-lea Festival regional al 
tineretului care a avut loc recent 
la Deva, au fost surprinși de se
riozitatea si dîrzenia cu care a 
jucat echipa Utilajul din Petro
șani, în întîlnirile organizate în 
cadrul festivalului, deși ar fi pu
tut cîștiga ușor fiecare meci. E- 
chipa de volei Utilajul a consi
derat însă aceste meciuri un bun 
prilej de pregătire în vederea 
barajului și tocmai de aceea a 
luptat pentru fiecare minge, pen
tru fiecare fază de ioc. Pregăti
rile lor nu au fost însă în zadar. 
In barajul de la București care 
a avut loc vineri, sîmbătă și du
minică. echipa Utilajul Petro
șani a cîștigat toate trei întâlni
rile susținute, clasîndu-se pe pri
mul loc și totodată promovînd în. 
categoria A.

Cu toate că Asociația sportivă 
Utilajul Petroșani nu a asigurat 
echipei de volei condițiile ele
mentare de deplasare la Bucu
rești. jucătorii au trecut peste 
toate greutățile și cu eforturi în
zecite au cucerit promovarea 
mult visată. Meritul echipei este 
cu atît mai mare cu cît ea a în
vins două echipe care au partici
pat anul trecut în campionatul 
categoriei A: Voința București 
și G.S.M.S. lași. Nici al treilea 
adversar și anume Știința Galați 
nu a fost mai slab, dovadă că 
și această echipă a promovat în 
categoria A ocupînd locul II în 
clasamentul barajului.

Felicitări întregii echipe de 
volei Utilajul Petroșani 1 

cestui joc și care nu s-a prezen
tat. fapt ce a determinat ca 
U.C.F.S. Petroșani să fie nevoit 
să delege un arbitru local pen
tru conducerea jocului.

Arbitrajul lui G. Pavel a fost 
corect, deși a avut unele scăpări 
(n-a sancționat „pași“ etc.) care 
însă n-au influențat rezultatul 
întîlnirii.

IN CLIȘEU : Barabas înscrie unul din punctele gazdelor.

După cum am fost anunțați, 
cele 24 echipe din cadrul campio
natului regional de fotbal — îm
părțite în două serii — au inau
gurat duminică sezonul competi
ției oficiale, susținînd primele 
întilniri. Cele 4 formații din Va
lea Jiului care activează în acest 
campionat — seria I-a — au a- 
vut un „start“ destul de dificil. 
Minerul Aninoasa a cîștigat cu 
2—0 cînd putea să înscrie 6—7 
goluri. Minerul Vulcan a pierdut 
pe teren propriu, Minerul Pe
trila în deplasare cu C.F.R. Si
meria, iar Parîngul Lonea a cîș
tigat pe teren propriu la limită 
cu 1—0.

Un meci al marilor ocazii 
ratate

Fruntașa cam
pionatului regio
nal de fotbal de 
anul trecut — 
Minerul Aninoasa 
— a întîlnit pe 
terenul Jiul din 
Petroșani în pri
ma etapă a tu
rului formația 
Victoria Hațeg, 
care a terminat 
campionatul tre
cut pe ultimul 
loc. Aceasta dife- 
ire la care se a- 
I că Minerul juca 

„acasă“ a lăsat impresia unui 
meci ușor pentru aninoseni, care 
aveau ocazia să-și facă un gola
veraj bun chiar din prima întâl
nire. Si dacă este adevărat că 
aninosenii nu au avut un adver
sar puternic (cu excepția porta
rului Klain care a apărat foarte 
bine) tot atît de adevărat este 
faptul că ei n-au știut să profite 
d - acest lucru.

Chiar de la începutul jocului 
oaspeții au trecut la o apărare 
masivă în 7- -8 oameni, păstrînd 
această tactică pînă în ultimul 
minut de joc. Aninosenii au în
scris doar două goluri și abia 
către sfârșitul jocului dună ce au 
ratat numeroase ocazii clare. Se 
aștepta mai mult din partea e- 
chipei campioane din anul tre 
cut, mai cu seamă că ea păstrea
ză aproape intactă vechea for
mație In locul unui joc cu pase 
precise și din mișcare, cu pă
trunderi rapide și periculoase, cu 
suturi puternice și eficace cu ca
re ne obișnuise echipa aninosea- 
nă. ea a făcut duminică un ioc 
mediocru, fără orizont. A greșit 
înehesuind jocul pe centrul tere
nului unde oaspeții formaseră un 
adevărat zid si au driblat prea 
mult urmărind o afirmare indi
viduală cînd în fata unei apărări 
în bloc trebuiau utilizate mai 
mult extremele. O impresie ne
favorabilă au lăsat-o aninosenii 
și prin vociferările de pe teren în 
care a excelat Vlad. Antrenorul 
Pop Adalbert trebuie să curme 
acest obicei nesănătos, ca fiecare 
jucător să facă observații coechi
pierului său. în timpul jocului. 
Singurii care au corespuns du
minică au fost Foca. Mitruț și 
îndeosebi Golgoțiu Marcel (în 
clișeu).

Desigur că și în acest an Mi
nerul Aninoasa dorește să ter
mine campionatul pe primul loc. 
Aceasta însă cere din partea lor 
o pregătire mult mai serioasă si 
în primul rînd eliminarea defec
țiunilor observate chiar din prL 

mul meci. Partida terminată cu 
2—0 pentru gazde a fost bine 
condusă de arbitrul Mutu Dumi
tru (Hunedoara).

Cu șapte juniori în echipă 
Parîngul Lonea a obținut 

prima victorie
La Lonea, echipa locală Parîn

gul a susținut primul meci din 
cadrul campionatului regional de 
fotbal în compania formației Cor
vinul II Hunedoara. La apariția 
pe teren a celor două echipe 
m.ulți spectatori se îndoiau de o 
victorie a gazdelor, observînd în 
formația lor șapte juniori. Dar 
victoria obținută cu 1—0 (1—0) 
și mai cu seamă i.ocul prestat 
au dovedit că introduzerea cu 
curaj a șapte jucători noi nu a 
fast deloc greșită. Alături de 
„veterani“ ca Hîndoreanu, s-au 
evidențiat prin jocul prestat și 
juniori ca Duk. Leah. Alexandru, 
Chircu și alții. Unicul gol al în
tîlnirii a fost înscris de Mîrnea 
în minutul 45 dirltr-o frumoasă 
centrare a lui Alexandru. Deși 
fără prea multe goluri partida 
desfășurată duminică la Lonea 
a satisfăcut calitativ, ambele e- 
chipe împărfindu-și în mod egal 
perioadele de dominare.

Surpriză la Vulcan
Am asistat ioia trecută la un 

meci amical. de antrenament, 
dintre Minerul Vulcan și Jiul 
Petroșani. Nu numai rezultatul 
de 2—2 dar și jocul prestat de 
gazde în fața echipei Jiul din 
categoria A an lăsat impresia că 
Minerul Vulcan începe camnio- ' 
natul regional într-o bună for
mă, avînd chiar pretenții de a 
merge la titlu Duminică însă, 
în primul meci de campionat. în- 
tîlnind echipa Victoria Călan, 
Minerul Vulcan a suferit o în- 
frîngere pe teren propriu cu 
2—1. Fără a comenta meciul, re
zultatul însuși arată că vulcăne- 
nii au pornit în campionat cu 
calcule premature încrezîndu-se 
nrea mult în forțele lor înfumu
rare care a determinat si primul 
insucces. Aceasta trebuie să fie 
o bună învățătură pentru Mine
rul Vulcan care poate ehinge la 
titlu dar cu perseverență, cu o 
muncă serioasă și mai cu seamă 
fără subaprecierea altor formații.

Alte rezultate
C.F.R. Simeria — Minerul Pe

trila, 7—0; Șantierul Hunedoara 
— Dinamo Orăștie. 1—2; Dacia 
Orăștie — Minerul Ghelar, 2—1.

------- —•=★“> —

Bune și rele în 
sportul din Uricani

• Noul oraș Uricani a găzduit 
duminică prima întîlnire de hand
bal în 11 din istoria sa în care 
au evoluat echipele Retezatul din 
localitate și Minerul Lupeni. Deși 
învinși cu 19—7 handbaliștii din 
Uricani au dovedit totuși o bună 
pregătire dacă se are în vedere 
că acesta este primul lor meci. 
Surprinzător pentru oaspeți a 
fost si lotul mare de handbaliști 
din Uricani, aproape toți de a- 
ceeași valoare, ceea ce dovedește 
că în curînd echipa de handbal 
din Uricani se va afirma tot mai 
mult. Uricănenii au dovedit de 
asemenea multă disciplină, pa
siune și perseverență în joc ceea,, 
ce le-a atras felicitările publicu
lui venit în număr destul de ma
re la această primă întîlnire de 
handbal din Uricani.

• Dacă despre handbaliști se 
pot spune cuvinte bune, despre 
fotbaliștii aceleiași asociații spor
tive — Retezatul — trebuie spus 
că îndeosebi la capitolul disci
plină ei au rămas mult în urma 
handbalistilor. In meciul de du
minică în care au. întîinit echipa 
preparației Lupeni, fotbaliștii din 
Uricani au făcut abuz de duri
tăți vociferînd foarte mult pe 
teren, lăsînd publicului o impre
sie neplăcută deși au cîștigat cu

I 3—2. Conducerea Asociației spor
tive Retezatul Uricani are dato
ria să se ocupe mai mult de fot
baliști atît pentru pregătirea lor 

i tehnică, cît și pentru respecta- 
! rea disciplinei și a unui ioc în 
I limitele' sportivității.

Pagină redactată de : 
V. FÜLSEI și

M. DUMITRESCU
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Ridicarea brigăzilor slabe la nivelul 
brigăzilor fruntașe — preocupare 

de căpetenie a organizației de bază
La sectorul VIII investiții al 

minei Vulcan, organizația de 
bază desfășoară o intensă mun
că pentru ridicarea brigăzilor 
slabe la nivelul brigăzilor frun
tașe. Unii membri din birou, 
între care tovarășii Golgoț Ca- 
rol. Coteț Gheorghe, Ursu Iri- 
na au sarcini precise în acest 
sens. Lor le-au fost repartizate 
pentru ca să le acorde ajutorul 
necesar brigăzile cele mai 
din sector.

Cînd au fost cazuri ca 
zile să obțină rezultate 
din cauza dezinteresului : 
de brigadă, s-a analizat 
tentie fiecare caz în parte. Așa 
s-a întîmplat cu brigada care 
pînă nu de mult a fost condusă 
de Cazan Oscar. Această briga
dă a rămas lună de lună cu sar
cinile de plan neîndeplinite. Șe
ful de brigadă, lipsit de interes 
fată de bunul mers al produc
ției, mai mult încurca munca în 
brigadă. Conducerea brigăzii i-a 
fost încredințată membrului de 
partid Bușe Ștefan. In luna au
gust acestei brigăzi i-a revenit 
sarcina de a amenaja 200 m. 1 
de galerie. Pînă la 22 august 
cu aceeași oameni care au fost 
și înainte, dar organizînd munca 
mai bine, s-a reușit să se termi
ne aproape în întregime amena
jarea porțiunii de galerie sta
bilită ca sarcină de plan.

-----*.----- -------
o

slabe

brigă- 
slabe 

șefului 
cu a-

4

i

Tocul de 
o însem-
Lenin a 

și decre- 
a țăranl- 
ghidului

așa cum e 
tuturor ce- 
lumea in

altă parte.

FRUMOASA EȘTI, 
MOSCOVA

Moscova 1 Oraș al luminii, ca
pitala imensei patrii ă construc
torilor comunismului, citi străini 
n-ar vrea să-ți cunoască frumu
sețile, iar cine a avut fericirea 
să-ți vadă strălucirea privindu-te 
și cunoscîndu-te cu ajutorul ghi
dului. în minte îi rămîn întipă
rite amintiri de neuitat.

Poți să uiți oare minunatele 
turnuri ale Kremlinului ce vor
besc despre arta de neîntrecut 
a poporului sovietic? 1 O parte din 
zidurile Iui străjuiesc imensa 
Piață Roșie. Undeva departe în 
Piața Roșie se vede Muzeul Le- 
nin. Explicațiile ghidului sînf 
ascultate cu atenție... Aici a fost 
biroul marelui Lenin. 
scris de pe birou are 
nătate istorică. Cu el 
semnat Decretul Păcii 
tul de împroprietărire 
lor. Toate explicațiile 
».nt ascultate într-o liniște plină 

e respect în fața lucrurilor ce 
-amintesc despre înfăptuitorul 
primului stat socialist din lume

Tot în Piața Roșie e Mauzo- 
leul — explică ghidul. Aci găr
zile fac de strajă, in sicriu Lenin 
parcă trăiește aievea 
veșnic viu în inimile 
lor ce muncesc din 
treagă.

Ghidul te poartă în 
Niște scări rulante duc spre mă- 
'runtaiele pămîntului. In față îți 
apare o priveliște de basm pli
nă de feerie. Totul e îmbrăcat în 
marmură, frumos ornamentat. E 
stația Socol, una dintre stațiile 
metroului. Ajunși la destinație 
scările rulante te duc din nou 
spre ziuă...

— Aici sînt Colinele Iui Lenin 
— explică ghidul. Pe coline tro
nează falnic gigantica Universi
tate Lomonosov. Pe minunatele 
alei ale parcului din jur se plim
bă tineri, iar pe bănci alții stau 
și se odihnesc sau studiază.

Ce să admiri mai întîi din 
frumoasa capitală a Uniunii So 
vietice e greu de spus : Kremli
nul cu turnurile sale, universi
tatea Lomonosov, stațiile me
troului care se întrec una pe 
alta în frumușele, ..Balșoi Teatr“. 
Expoziția Unională 
rii cu frumoaseic-i 
ziene.

Toate acestea au 
de tovarășul Cotot 
minei Vulcan. F 
dului i-au rămas 
rite în minte, 
poi la sute și sute de mineri și 
tehnicieni de la mină.

. De treci culuoarul ce duce 
la birourile minei Vulcan, pe 
pereți sînt aranjate numeroase 
tablouri. Sînt vederi din capi
tala Uniunii Sovietice. Si nu ra
reori în mijlocul minerilor ce le 
privesc tovarășul Cotoț Iosif face 
pe ghidul. Minerii îl ascultă cu 
atenție și numai ce-1 auzi pe cîte 
unul spunînd :

— Frumoasă ești Moscovă. 
Am să-ți văd și eu frumusețile..

a ag-euitu- 
fîntîni arte-

fost văzute 
Iosif, șeful 

Explicațiile ghi- 
; adînc întipă- 
Le-a povestit a-

Pentru ca brigăzilor slabe să 
li se acorde un ajutor și mai 
substanțial, organizația de bază 
a analizat în ultima sa adunare 
generală felul cum conducerea 
sectorului le sprijină în muncă.

S-a- constatat astfel că felul 
de organizare a muncii brigăzi 
lor după operațiile ce le execută 
prezintă unele neajunsuri. Unele 
brigăzi executau săparea gale
riilor iar altele le betonau. Se 
pierdea timp prețios cu mutatul 
brigăzilor de la un loc de mun
că la altul și se risipeau multe 
materiale. Acum aceleași brigăzi 
care sapă galeriile le și beto- 
nează.

Intiecern socialiste i-a fost de 
asemènéa acordată importanța 
cuvenită. In contractele de în
trecere încheiate de brigăzile de 
mineri se prevăd angajamente 
concrete privind metrii liniari de 
galerie săpată și betonată pre
cum și pentru realizarea de eco
nomii. Aceste angajamente nu 
rămîn cifre moarte. Inginerul 
Brînzan Vasile și maistrul mi
ner comunist $erbu Dumitru, au 
primit sarcina de a urmări zil
nic rezultatele obținute în între
cere de brigăzi. Astăzi oricine 
din sector poate afla ce econo
mii și ce indici de plan a reali
zat brigada din care face parte. 
Evidenta economiilor realizate 

. este de asemenea tinută la zi 
pentru fiecare brigadă.

La sectorul VIII al minei Vul
can secretarul organizației de 
bază, tovarășul Toma loan, ur
mărește cu multă exigență felul 
cum se îndeplinesc sarcinile tra
sate membrilor și candidaților de 
partid precum și recomandările 
organizației de bază făcute con
ducerii sectorului. Pentru ca în 
timpul iernii procesul de produc- 
ție să nu sufere și brigăzile să 
aibă material suficient, cu cîtva 
timp în urmă a și început crea
rea pentru iarnă a stocului de 
balast și nisip extras din carie
ra proprie. Se poate spune că la 
acest sector aprovizionarea pen
tru iarnă cu materiale este o 
problemă aproape rezolvată. Mai 
rămîne ca în viitorul apropiat 
să se creeze în mină și depozite 
de prefabricate.

Preocuparea organizației de 
bază din sectorul VIII al mineî 
Vulcan pentru ridicarea brigăzi
lor slabe la nivelul celor frun
tașe dovedește că la acest sector 
rezultatele viitoare se vor îmbu
nătăți zi de zi pe măsură ce bri
găzile slabe vor munci mai bi
ne, lichidînd cu rămînerea în 
urmă.

C. M.
■S"

vagonete și

Galeria „
Departe de „ziuă“, începind 

¡i de la puțul 3 spre puțul 9 din 
\ mina Lupeni, se deschide o ga-

> lerie de transport care se poate 
i vedea că odată a fost bine a- 
) menajată. Galeria, armată în

> beton, se menține bine și ar 
/ putea fi și acum ca nouă dacă

n-ar vitregi-o apa, noroiul și, 
/ mai mult decit toate, neglijența 
/ conducerii administrative.
? Pe această galerie se fac 
( transporturi destul de intense: 
S aprovizionarea cu

evacuarea căr
bunelui din sec
torul IV B și 
din o parte a a- 

Ibatajelor secto
rului IV A, pe 
aici vin spre abataje minerii din 
aceste sectoare. Dar o bună par 
te a galeriei e inundată de apă 
provenită de la rambieiere, apă 
care acoperă in întregime linia 
ferată. Pe apa stătută plutesc 
scînduri, bucăți de lemn, tra
verse rătăcite. La intrarea sau 
ieșirea din șut răbdarea mine
rilor e pusă mereu la încercare, 
deoarece sînt nevoiti să intre în 
apă pînă la genunchi. Iar cînd 
peste linia ferată trec convoa
iele de vagonete, apa parcă fier 
be. Nu mai vorbim de caram- 
boale. care atunci cînd se pro
duc — și se produc destul de 
des căci de mult nimeni nu se 
preocupă de punerea ta punct 
a macazelor — ele dau mult de 
furcă celor de la transporturi. 

Cum de a ajuns intr-o aseme 
nea stare o galerie care fără 
multe eforturi ar putea fi de o 

\ curățenie exemplară ?
S — Normal, întreținerea gaie- 
) riei ar cădea în sarcina secto- 
> rului VIII, sectorul de transport

NOTĂ
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Colectarea fierului vechi a devenit una din principalele obiec
tive ale activității brigăzilor utemiste de muncă patriotică de. Ja 

. mina Lupeni. Prin 
în subteran tinerii 
kg. fier vechi. Cele 
vechi le-au obținut 
mecanic care pînă 
200.000 kg. fier vechi.

IN CLIȘEU : Tinerii muncitori de ia sectorul IX al minei Lu
peni, împreună cu un grup de ucenici de la Școala profesională 
localitate la o acțiune de colectare a fierului vechi.

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

acțiunile întreprinse în incinta minei și chiar 
de la mina Lupeni au colectat sute de mii de 
mai frumoase rezultate în colectarea fierului 
tinerii muncitori de Ia sectorul IX electro- 

la sfîrșitul lunii trecute au colectat peste

din

Mai mult sprijin șantierelor

i execu- 
de di- 
printre

I pătrați 
mii de

Eforturile constructorilor de pe 
șantiere au dat pînă acum rezul
tate frumoase. Astfel. în cinstea 
zilei de 23 August pe șantiere au 
fost terminate o seamă de con
strucții printre care blocurile 1 
și 2 Uricani. 17, 18, 20 Lupeni, 
G 1 și G 2 Vulcan, 1. 2, 3. 4, 5, 
9 Petroșani etc. cuprinzînd 500 
de apartamente. S-a mai 
tat un volum important 
verse lucrări exterioare 
care zeci de mii de metri 
de tencuieli exterioare, i 
metri de drumuri, alei, trotuare 
și multe alte asemenea amena
jări. Merită evidențiată în spe
cial preocuparea colectivului de 
constructori de la lotul Dimitrov- 
Petroșani care a reușit să ame
najeze în bune condițiuni și pre
da incinta I-a din cadrul acestui 
cartier și colectivul constructori
lor din Braia-Lupeni care de a- 
semenea a trecut la amenajarea 
incintelor respective de pe șan
tierul lor.

In prezent colectivele șantie
relor și-au propus să intensifice 
lucrările de finisare la blocul 19 
Lupeni și blocurile 6, 7, 8, 10. 
11, 12. 13, 14 Petroșani, care de 
asemenea înseamnă la un loc 
peste 350 apartamente noi care 
încă în acest an vor fi date în 
folosință minerilor din Valea Jiu
lui. In același timp la Lupeni.

nimănui”
spunea tov. Cita Silviu, care 
„înota*' și el deunăzi pe această 
galerie. Dar întrucît sectorul IV 
A rambleiază hidraulic, iar pe 
galerie vine apă multă, ei tre
buie să o întrețină...

— Dar de cînd sectoarele de 
producție se ocupă de galeriile 
de transport ? Cine mai dă căr
bune — spun ceilalți.

Sînt unii care 
pace și capra 
felul acesta :

— Canalul 

cauta să îm- 
varza cam înȘi
scurgere arde _

trebui curățat de 
sectorul IV A, 
căci el ramble- 
iază hidraulic și 
de la ei curge 
apă și nămol.

întreținerea liniei ferate și a 
armării cade în sarcina secto
rului de transport.

Astfel de discuții se poartă 
de multă vreme, în timp ce pe 
galerie transporturile se fac cu 
mari dificultăți. Se poartă dis
cuții, în loc să se ia cîteva mă
suri simple, care, pe scurt ar fi 
următoarele: curățirea canalu
lui și podirea lui cu dulapuri, 
punerea la punct a liniei și mai 
ales a macazelor deoarece mul
te din ele sînt defecte și pro
voacă deraieri, ridicarea con
ductei de aer comprimat căci e 
lovită de locomotivele ce fac 
transportul între puțurile 9 și 
3. Și, cu aceste măsuri, gale
ria ar intra din nou în ordine.

Rămîne numai să-și spună 
cuvîntul conducerea minei Lu
peni pentru a determina o tre
cere de la discuțiile intermina
bile pe tema „a cui e galeria“ 
la măsuri concrete de remedie
re a defecțiunilor.

)
1

( ( (
I

lu- 
noî

început 
a unor

obiectivelor 
tehnicienii

Petroșani. Petrila au 
crăriie de construcții 
blocuri.

Pentru îndeplinirea 
fixate, muncitorii și 
constructori de pe șantiere, nu-și 
precupețesc eforturile. Sînt multe 
brigăzi ca cele condiuse de tov. 
Gyulay loan, Găvan Petru, Roșu 
Dumitru, Șvarț loan, Găboreanu 
loan, care folosesc din plin în
treaga zi de lucru, își organi
zează bine munca, întrebuințea
ză cu grijă materialele luptînd 
Dentru cît mai multe economii și 
un randament ridicat.

Față de starea lucrărilor de pe 
teren și avînd în vedere timpul 
scurt care a mai rămas, de nu
mai 4 luni pînă la sfîrșitul anu
lui cînd constructorii trebuie 
«ă-și realizeze angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, 
este nevoie ca unor loturi de lu
cru să li se dea un sprijin mal 
nuternîc din cartea conducători
lor grupurilor de șantiere — șî 
chiar a întreprinderii de con
strucții. Astfel, la Petrila lucră
rile la blocul 18 care va cuprinde 
centrala de calorifer nu merg 
mulțumitor încît nu vor fi ter
minate pînă la toamnă, cînd tre
buie să între în funcțiune caza
cele. Atunci de unde vor primî 
căldură la iarnă locatarii blocu
rilor 12 și 13 care au încălzire 
centrală ? O situație asemănă
toare se găsește și la blocurile 
din Petroșani unde de aseme
nea unele lucrări de'finisaj 
întîrziate față de stadiul în 
trebuie să fie.

Colectivele de muncitori și 
nicieni constructori de pe șantie
re sînt hotărîți să depună tot e- 
fortul pentru a-și realiza obiec
tivele propuse și a termina pînă 
la sfîrșitul anului încă 350 apar
tamente. Ei așteaptă însă spriji
nul conducerilor tehnice ale gru
purilor de șantiere pentru a bi
rui greutățile pe care le mai au 
în muncă.

Este deci ne'cesar mai mult 
sprijin șantierelor!

MIHAI ȘTEFAN

sînf
care

teh-

Șir
120

de 
de
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• După săptăinîni în 

pregătire minuțioasă, cei 
tineri muncitori care au urmat 
cursurile de pregătire de la In
stitutul de mine din Petroșani 
au ajuns în ziua examenului. 
Astăzi, la ora 10, ei se prezintă 
la proba scrisă, iar peste trei 
zile Ia examenul oral. Exame 
nul se desfășoară în incinta in
stitutului.

• Peste două zile, în 3 sep
tembrie a. c., începe în toată 
tara, a doua sesiune a exame
nelor de maturitate pentru ele
vii școlilor medii de învățămînt 
general și examenele de stat 
pentru cei de la școlile și insti
tutele pedagogice de învățători. 
In raionul nostru, toți cei care 
au de susținut examenul de ma
turitate se vor prezenta *la urț 
singur centru care va funcționa 
la Școala medie mixtă nr. 1 Pe-

O ÎNALTA
DISTINCȚIE

(Urmare din pag. l-a) 
hotărirea biroului or 
de bază a ajuns la 
că este necesar să se 
experimentarea acestei 

Din luna noiembrie

anaiizînd 
ganizației 
concluzia 
treacă la 
inițiative. 
1957, de cind a fost aplicată în 

practică cererea inginerului, toa
tă activitatea de partid a fost 
mutată jos în abatajele sectoru
lui. De atunci și pînă în prezent 
cele aproape 45.000 tone de căr
bune date peste plan vorbesc 
despre rezultatele îmbinării Ia 
locul de muncă a muncii politice 
cu sarcinile planului de produc-

' fie
— Ce metoda folosește acest 

harnic colectiv de mineri ? In 
primul rînd disciplina a fost în
tărită. Leneșii și „blaumeșterii“ 
din brigăzi au fost trași ia răs
pundere cu asprime. Ridicarea 
nivelului profesional și politic 
al întregului colectiv a preocu
pat zi de zi organizația de bază. 
Inițiativele înaintate au fost de 
mare folos în munca colectivu
lui. De pildă, din 1958 toate bri
găzile de mineri din sector apli
că cu succes inițiativa mineri
lor de la Aninoasa. Aplicarea ei 
a scos la iveală o serie de defi
ciențe tehnico-organizatorice care 
au fost treptat înlăturate. Așa 
se explică că în sector nu există 
brigăzi sub plan. Productivita
tea muncii a crescut cu peste 14 
la sută față de cea planificată, 
iar prețul de cost al cărbunelui 
livrat economiei naționale scade 
lună de lună. Anul acesta în 
cinstea marii sărbători — ziua 
de 23 August — colectivul sec
torului a trimis patriei mai mult 
de 14.000 tone de cărbune neste 
plan. Astăzi sectorul II de ia 
mina Petrila este fruntaș ne ba
zin. Cu cîteva luni în urmă tî- 
nărul inginer Murii Emil a pri
mit o nouă sarcină de răspun
dere. A fost numit inginer șef 
al minei Petrila. Partidul l-a tri
mis în această muncă să ajute 
cu experiența dohîndită 
ca toate 
ridice la 

pentru 
sectoarele minei să se 
nivelul ce!or fruntașe.

Pentru
în preajma marii 
siiiul sindical 
cerea C.C.V.J. 
colectiv cu o 
Casca de aur

munca asiduă depusă, 
sărbători Con- 

raional si condu- 
au răsplătit acest 

înaltă distincție: 
a tehnicianului.

IN
N,

în

EDITURA POLITICA
au apărut:

S. HRUȘCIOV 
Spre victorie 

întrecerea pașnică 
cu cao5t«»Fsm».it

Volumul cuprinde cuvîntări 
rostite de N. S. Hrușciov și pu
blicate de presa sovietică în a- 
nul 1958, în legătură cu proble
me ale politicii externe a U.R.S.S. 
și ale situației internaționaje. cît 
și convorbiri cu personalități de 
peste hotare.

C. SCARLAT : Industria 
publicii Populare Romîne în 
avînt. 132 pag., 4,05 lei.

I. COZMA : Agricultura 
publicii Populare Romîne 
drumul socialismului

— Republica Populară Romînă 
văzută de peste hotare. 188 pag., 
4,75 lei.

— Cronică iiustrată a unei 
lumi apuse. 242 pag., 50 lei.

****:=— ■ " -
IMI E INI E

Re- 
plin

Re- 
pe

troșani. Aici funcționează comi
sia nr. 3, al cărei președinte este 
prof. univ. Nanu loan de la In
stitutul politehnic din Timișoara. 
Vor susține examene candidatii 
de la școlile medii din Petro
șani, Lupeni și Lonea, atît de la 
cursurile 
frecventă, 
xamenele 
orele 9.

de zr, serale și fără 
cît și restanțierii. E- 
încep joi dimineața la

Reînnoita abomemeis
Ia ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii Doștali și la 
oficiile P.T.T.R.
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e
800 de profesori dm Hanoi 

vor lucra voluntar 
în regiunile muntoase

HANOI (Agerpres)
Răspunzînd chemării Partidu

lui Muncii din Vietnam și guver
nului din R.D. Vietnam de a ridica 
într-un termen foarte scurt nivelul 
cultural al oamenilor din regiu
nile muntoase la nivelul celor din 
regiunile de șes, 800 de profesori 
din Hanoi s-au înscris voluntar 
să muncească în cursul anului 
viitor în regiunile muntoase. 
Printre ei se află 608 profesori 
de școli elementare și 192 profe
sori de școli medii. Majoritatea 

/ acestora sînt membri ai Partidului 
Muncii și ai Uniunii Tineretului 
Muncitor și foști membri ai 
imatei populare vietnameze.

ar-

Cinematografia sovietică 
- a împlinit 40 de ani

MOSCOVA (Agerpres)
Recent cinematografia sovietică 

a împlinit 40 de ani de existen
ță-

In prezent arta cinematografică 
a devenit una dintre cele mat 
■populare arte. '¿ilnic cinemato
grafele sovietice sînt frecventate 
de 10.060.000 persoane. Cele pes
te 200 de premii și diplome de 
'onoare atribuite cineaștilor so
vietici la festivalele internaționale 
care au avui loc după război, do
vedesc nivelul înalt al cinemato
grafiei sovietice

In ultimul timp numărul fil
melor produse în U.R.S.S. a 
crescut simțitor. Numai în acest 
an de exemplu, în studiourile so 
vietice se vor produce .106 filme 
artistice și aproximativ 700 de 
filme documentare și de populari
zare a științei.

Mari perspective se deschid în 
fața cinematografiei sovietice in 
'cursul pianului septenal. Intre 
anii 1959—1965 s-a proiectat să 
se producă în U.R.S.S. aproxima
tiv 1.200 filme de lung metraj, 
iar producția filmelor de populari- 
>zare a științei și a celor documen- 

. tare va crește considerabil. Ast
fel, în anul 1965 s-a proiectat să 
se producă aproximativ 800 de 
filme de acest gen..

In următorii 4—5 ani numărul 
instalaților cinematografice în 
'orașele șt satele sovietice vor 
crește de 1,5 ori șt va atinge în 
anul 1965 numărul de 
'Fiecare coihoz și sovhoz 
instalația sa proprie de 
tograf. Iu orașe se vor 
'■1.200 de noi cinematografe.

120.000. 
va avea 
cinema- 

deschide

NOTE EXTERNE

Operetă cu urmări
La jumătatea lunii august, mi

ca Republică Haiti a fost cuprin
să de o febră războinică. Pe 
străzile capitalei, Port-au-Prince 
detașamente de soldați mărșă
luiau in bubuitul războinic al 
tobelor. Unități ale armatei hai- 
tiene, instruite de ofițeri ameri
cani, erau transportate 
grabă pe calea aerului 
vest. Pierre Marceron, 
tului-maior al armatei, 
cu un grup de ofițeri 
s-a, îndreptat spre aceeași regiune 
pentru a comanda armata.

Dacă ar fi să dăm crezare 
declarațiilor oficiale ale guvernu
lui din Haiti și plîngerii trimise 
de acesta conferinței internațio
nale de la Santiago a miniștrilor 
de externe, pe teritoriul republicii 
Haiti ar ii debarcat la 14 august 
grupuri înarmate sosite din Gu
lia. Ele ar fi ocupat orașul Les 
Irois, ..infrîngînd rezistența celor 
doi polițiști și izgonind din oraș 
pe primarul Leblanc“.

După părerea cercurilor oficia
le din Haiti, există dovezi abso
lut suficiente că „agresiunea por
nește din Cuba“. In primul rînd, 
primarul orașului Les Irois, care 
a fugit îngrozit, a declarat că 
— ----------------».

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Str« Gft- Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 622.

în mare 
spre sud- 
șeful sta- 
împreună 
superiori,

Pe marginea evenimentelor 
din statul Kerala

Kerala se află 
de sud a penin- 
întindere, teri; 

depășește 39.000

din veniturile ei. 
noiembrie 1956 cînd în 
avut loc reorganizarea 
în Kerala a venit la

Statul indian 
așezat în partea 
sulei India. Ca 
toriul său nu . . , . 
km. pătrați, dar densitatea popu
lației este deosebit de ridicată, 
ajungînd la peste 300 de locuitori 
pe km. pătrat. (El im a deosebit de 
uiîndă, pămînturile fertile, preci
pitațiile abundente permit să se 
cultive aici numeroase plante teh
nice care nu se întîlnesc în alte 
părți., Așa sînt de exemplu ma
rile plantații de cauciuc (97 la 
sută din producția indiană). în
tinsele culturi de piper (92 la 
sută), nucii cheșu, importanta 
materie primă farmaceutică si 
alimentară, ceai, cafea și multe 
alte plante. Acest stat aduce tării 
un sfert

La 1
India a 
statelor, 
putere un guvern comunist. Aceas
tă victorie a fost înlesnită și de 
faptul că aici, spre deosebire de 
restul țării, populația este în 
majoritate alfabetizată (75 la su
tă bărbați și 55 la sută femei). 
Odată venit la conducerea statu
lui, partidul comunist a pus în 
aplicare o serie de reforme meni
te să îmbunătățească viata des
tul de grea a poporului de rînd. 
Mai întîi a fost înfăptuită reforma 
agrară care se tărăgăna de ani 
de zile, a fost interzisă legea po
trivit căreia țăranii puteau fi a- 
lungați de pe pămînturile lor, au 
fost create societăți de credit pen
tru ajutorarea țăranilor, s-au luat 
măsuri importante pentru dezvol
tarea industriei și multe altele. 
O reformă deosebit de importantă 
a fost cea a învățămîntului prin 
care s-au scos un mare număr de 
școli de sub influența bisericii.

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

la

închiderea tîrgului 
de la Liberec

PRAGA (Agerpres)
Recent s-a închis Tîrgul de

Liberec (R. Cehoslovacă) la care 
a fost expus un bogat sortiment 
de bunuri de consum.

La acest tîrg, care a durat trei 
săptămîni, au fost prezentate ex
ponate produse de 120 de fabrici 
textile, de sticlărie, de bijuterie, 
pielărie, încălțăminte și mobilă.

Tîrgul- din Liberec a fost vizi
tat de 352.000 persoane, printre 
care 1.800 de oaspeți din 40 de 
țări ale lumii 

I
aveauocupanții purtau barbă și 

aceeași uniformă ca și insurgen
ții armatei lui Fidel Castro. Ei 
vorbeau spaniola ca și cubanii 
(și ca locuitorii altor 17 repu

blici din America Latină!), în 
timp ce în Haiti se vorbește lim
ba franceză. In al doilea rînd, la 
fața locului au fost descoperite 
cîteva pachete de țigări cubane, 
In sfîrșit, conform acelorași in
formații oficiale ale guvernului 
din Haiti, teribila „armată de in
vazie“ a fost surprinsă în munți 
pe neașteptate de trupele guverna
mentale >a 20 august, pe cînd 
tot efectivul ei era adunat în jurul 
unui foc, frigînd o capră vîna- 
tă — singura victimă a cotropi
torilor. Lăsînd pe foc cîțiva morți, 
rebelii au fugit. De data aceasta, 
în comunicat se trecea sub tăcere 
apartenența națională a celor *u- 
ciși, precum și dacă purtau bărbi 
sau nu.

Lipsa de seriozitate a acestor 
știri este evidentă. Totuși ele au 
servit drept motiv pentru a acuza 
oficial (Suta de „agresiune pre
meditată“. Presa americană reac
ționară a dat imediat amploare 
acestei versiuni.

Evenimentele din Haiti puteau

a mai rămas

Toate acestea au făcut ca reacțiu- 
nea să-și dea mîna și cu ajutorul 
diferiților „binevoitori“ imperia
liști să provoace dezordine în stat, 
în urma căreia președintele Indiei 
a dizolvat adunarea legislativă.

Această măsură arbitrară a 
fost înfierată de întregul popor 
indian, dovadă numeroasele gre
ve și demonstrații atît la Delhi. 
capitala țării cît 
Orașe.

Pînă la alegeri __
puțin timp. Miile de tărihi care 
au primit-pămînt, învățătorii care 
sînt interesați în reforma învă- 
(ămîntulni, culegătorii de suc de 
palmier care au fost organizați 
în cooperative de producție, desi
gur că își vor da votul partidului 
comunist, partidul care le-a 
îmbunătățit considerabil condițiile 
de viață.

Marii moșieri și industriași se 
• opun din răsputeri venirii la pu
tere din r.ou a partidului comu
nist. Dar istoria merge înainte 
și ea nu întreabă regimurile opu
se progresului, perimate, dacă le 
convine sau nu un nou mod de 
viață.

și în celelalte

GH. CREȚU
---------- --------- „iL

Dpospectăpi de
MOSCOVA (Agerpres)
In Siberia au fost descoperite 

primele zăcăminte de țiței și de 
gaz care dovedesc marile posibi
lități potențiale ale acestui ținut. 
Aceste descoperiri confirmă pre
vederile îndrăznețe ale oamenilor 
de știință sovietici care au ară
tat perspectivele favorabile ale 
unor regiuni siberiene, în special 
ale depresiunii vest-siberiene în 
domeniul exploatării petrolului și 
gazelor. Gazele și țițeiul prospec
tate în subsolul depresiunii vest- 
siberiene Hatanga și pe Valea 
Lenei pot servi drept bază pen
tru crearea pe aceste teritorii în
tinse a unor noi întreprinderi mari 
pentru extracția țițeiului și ga
zelor. ,

Noi succese în construirea centrelor 
industriale

HANOI (Agerpres).
Recent au fost elaborate trei 

proiecte de construcții; pentru 
centrul industrial Viet-Zri din 
nordul Vietnamului, situat la a- 
proximațiv 80 km. de Hanoi. 
Proiectele prevăd construirea 
unei fabrici de decorticat orez 
cu o capacitate de producție zil
nică de 90 tone, o fabrică de că
rămizi cu o producție anuală de 
4,5 milioane cărămizi și o fabri
că de cherestea.

Aceste fabrici sînt cuprinse în- 

fi considerate doar o întîmplare 
amuzantă, dacă pe baza lor nu 
ar fi fost formulate învinuiri a- 
tît de serioase la adresa repu
blicii Cuba. Asemena farse, bo
tezate „invazii“ de pe teritoriul

Boală fără leac
Sultanul din Maskat s-a îm

bolnăvit subit și n-a găsit un loc 
mai bun pentru tratament decît 
Londra. De ce boală suferă sulta
nul, nu s-a comunicat.

Specialiștii afirmă că boala de 
care șuieră sultanul poate fi cel 
mai bine definită prin cuvîntul 
teamă. El este foarte îngrijorat de 
soarta tronului său.

De mai bine de patru ani po
porul din Oman luptă cu arma 
în mînă, sub conducerea imamu
lui Galeb ben Aii, împotriva co
lonialiștilor englezi și a mario
netei lor, sultanul din Maskat. 
care încearcă șă-și extindă puterea 
asupra Omanului.

Acum, pentru sultan au venit 
iarăși timpuri grele. Patrioții din 
Oman și au intensificat acțiunile. 
Așa cum a declarat Galeb ben 
Aii într-un interviu publicat la 3 
august în săptămînalul „Roz el-lu-

creat-o din ini- 
Tersgih, condu- 

de telemecani- 
al stațiunii ti- 
Copiilor le pla-

Fabrică de materiale 
didactice condusă de 

școlari
MOSCOVA (Agerpres)
Fabrica școlarilor din Novosi- 

birsk este foarte tînără — ea 
funcționează din primăvara aces
tui an. Copiii au 
țiativa lui A. P. 
cătorul cercului 
că și automatică 
nertlor tehnicieni.
ce, mult să facă totul cu manile 
lor. Aici totul este organizat ca 
la o faorlcă adevărată. In postul 
de direcior al întreprinderii a fost 
ales L. Stepanov, elev în clasa 
X-a a școlii nr. 50 din oraș, e- 
levul P. Makarov din clasa IX-a 
a școlii nr. 96 îndeplinește func
ția de ingtner-șef, iar I. Barkeev 
elev <n clasa . VIII-a este șeful 
serviciului de cadre.

La această fabrică secția prin
cipală este tîmplăria, de unde își 
încep drumul lor în viață mate
rialele didactice. Apoi acestea, 
vopsite și lăcuite, trec într-o altă 
secție — de lăcătușerie mecani 
că.

Prima fabrică de cracare
BERLIN (Agerpres)
In portul baltic Rostock a in

trat în funcțiune prima fabrică 
de cracare din R.D. Germană. A- 
ceasta este cea mai mare fabrică 
de cracare din întreaga Germa
nie. Ea folosește zilnic aproxima
tiv 38 tone de combustibil lichid 
de calitate inferioară din care pro
duce 64.000 metri cubi de gaze.

afară de Orientul 
este de 5.460.000 
mare decît întrea- 
regiunilor analoa-

ți(ei în Siberia
Pe măsura extinderii lucrărilor 

de prospectare, în Siberia mai 
pot fi descoperite mari zăcăminte 
de țiței și gaze dat fiind că 
întreaga suprafață a regiunilor 
de perspectivă din acest ținut în 
ce privește extracția gazelor și 
țițeiului (în 
îndepărtat) 
km. p. — mai 
ga suprafață a 
ge din S.U.A,

In septenal, 
țiței și gaze în 
vietice se vor desfășura deosebit 
de intens. Volumul lucrărilor de 
explorare și prospectare va creș
te în această perioadă de 3—4 
ori.

O------------—

prospectările de 
estul Uniunii So-

tre cele 10 întreprinderi indus
triale care se vor construi în 
cursul planului trienal. Cele trei 
fabrici vor ocupa o suprafață de 
peste 2 km. de-a lungul fluviu
lui Roșu.

In centrul atenției se află de 
asemenea și construirea; a încă 
trei obiective industriale mari: 
o centrală electrică cu o capaci
tate de 16.000 kW., o fabrică de 
hîrtie cu o capacitate de 20.000 
tone șt o fabrică de zahăr cu o 
capacitate de 5.000 tone.

Cubei, s-au jucat nu de mult în 
Panama și Nicaragua. Toate nu 
sînt decît verigi ale aceluiași lanț 
de intrigi murdare îndreptate îm
potriva poporului cuban și a con
ducătorilor lui.

sultanii-

sef“ din Cairo, în Oman acționea
ză 400 de detașamente de parti
zani. Ei controlează toate căile 
mai importante de uscat pe care 
se face aprovizionarea trupelor 
engleze. Partizanii apar deseori 
în apropierea reședinței 
Iui din Maskat.

Sosind la Londra sub 
unui tratament medical, 
a început, după cum 
„Daily Mail“, ,, 
tancuri și artilerie pentru a putea 
respinge un eventual atac din 
partea răsculaților“.

Și într-adevăr, așa cum a a- 
nunțat la 21 atțgust agenția Press 
Asociation, Anglia a acceptat 
să-l ajute pe sultanul din Mas
kat. S-ar putea ca această pro
misiune să-l învioreze întrucîtva 
pe sultan, dar este evident că 
boala lui e fără leac.

(Din revista „Timpuri noi")

pretextul 
sultanul 
anunță 

„să ceară Angliei

• PUBLICITATE
Trustul Alimentației 

Publice Locale 
„Valea Jiului“ 

Petroșani
Anunță publicul consuma

tor că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale un bogat 
sortiment de vinuri din di
ferite regiuni ale țării, pre
cum și țuică și rachiuri na
turale de bună calitate.

Băuturile se vînd pentru 
acasă direct din pivnițele de 
la Petroșani și Lupeni.

Risling de Gostat Albarlu- 
lia cu 12 lei litrul.

Vinuri de masă Odobești
Țuică de prune cu 17,50 lei 

litrul.

!. [. n. I. I. Peiiosani
Recrutează absolvenți ai 

școlilor medii pentru spe
cialitățile :

— Contabil pentru co
merț

— Merceolog pentru pro
duse industriale

; încheind angajamente pentru 
trimiterea la școli de specia-

■ litate cu durata de 2 ani. 
înscrierile se fac pînă în ,

. ziua de 10 septembrie 1959 ■ 
la sediul I.C.R.T.I. Petroșani,

I str. Mihai Viteazul nr. 5.

| ANUNȚ j 
:• Cu începere de la 20 
■: august 1959, GOSTAT Hu-
•: r-drara deschide un depozit •< 
i; d*5 vinuri cu vînzare în piv- !■ 
:■ nițele clubului A. S. I. T. H 
•i din orașul Petroșani (intra-
:■ rea prin str. Horia). Depo- •< 
:■ zitul dispune de un mare i: 
j; sortiment de vinuri naturale, ii 

care se vînd zilnic la prețuri1
:■ convenabile.

TrustuLAIimentației | 
Publice Locale | 
„Valea Jiului“ | 

Petroșani ț
Anunță consumatorii săi > 

că a pus în vînzare zilnic J 
prin cofetăriile și patiseriiler 
din Petroșani, LupAii, Urî- 
câni, Vulcan și Petrila iaurt j 
la gheață cu 0,70 lei paha- S 
rul, lapte bătut cu 0,40 lei < 
paharul, cafea cu lapte, ca- * 
cao cu lapte, lapte dulce și j 
alte produse lactate. <

PROGRAM DE RADIO
2 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 
Vreau să știu ! 10,00 Fragmente 
din opera „Cenușăreasa“ de 
Rossini, 11,03 Soliști instrumen
tiști de muzică populară romî- 
nească, 11,33 Muzică de estradă, 
12,00 Cîntece din R. D. Vietnam, 
14,00 Concert de prînz, 15,10 
Program muzical dedicat frunta
șilor în producție din industrie 
și agricuîtură, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,25 Concert de es
tradă, 19,20 Muzică populară ro- 
mînească, 21,00 Școala și viața, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Jocuri populare 
romînești, 14,30 Cîntece, 15,00 
Concert de estradă, 17,00 Muzi
că ușoară, 17,35 Cîntăreți romîni 
de operă, 18,05 Concert de mu
zică populară romînească, 19,00 
Muzică ușoară sovietică, 19,30 
Teatru la microfon : „Parazitul“.. 
Adaptare radiofonică după piesa 
lui I. S. Turgheniev, 21,03 Cîn
tece despre țesătoare, 21,15 Mu
zică ușoară 22,30 Muzică popu
lară romînească.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Cîntecul matrozilor; AL. 
S’AHIA : Taina lui Zemskov, ma
tineu: Scara în spirală; PETRlLA: 
Dezertorul; ANINOASA: Olek 
Dundici; VULCAN : Ivan Brov- 
kin se însoară ; URICANI: Cei 
44.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


