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Conducători de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara

In zilele de 31 august și 1 septembrie a. c., tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Boriiă, Leonte Răuțu, Gh. Gas- 
ton Marini, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și 
Caro! Loncear, ministrul Industriei Grele, au vizitat Combinatul 
siderurgic Hunedoara și Uzinele metalurgice Cugir. Ei au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Petru Furdui, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Hunedoara, Dumitru Dejeu, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular regional, Nicolae Cătană, di
rector general al Combinatului siderurgic Hunedoara, Ni codim 
Roșea, director generai al Uzinelor metalurgice Cugir, precum și 
activiști de partid și de stat din regiunea Hunedoara.

Conducătorii de partid și de stat s-au interesat îndeaproape 
de mersul producției în aceste întreprinderi. Au fost vizitate apoi 
cartierele de locuințe muncitorești de Ia Hunedoara.

Oamenii muncii de la Hunedoara și Cugir au făcut o primire 
călduroasă conducătorilor de partid și de stat.

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

TOȚI OAMENII MUNCI! — 
ÎN ÎNTRECERE

ln ziarul de ieri am publicai 
chemarea la întrecere socialistă 
a colectivului minei Lonea a- 
dresată tuturor colectivelor între
prinderilor și organizațiilor eco
nomice din Valea Jiului, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului anual, pentru cît mai 
mari economii la prețul de cost 
Noile angajamente ale colectivu
lui minei Lonea — colectiv ce 
deține Drapelul de mină frun
tașă pe ramură — sínt substan
țial majorate față de angaja 
mentele asumate ca răspuns la 
măsurile luate de partid și gu 
vern cu privire la ridicarea ni 
veiului de trai al oamenilor 
muncii. Minerii din Lonea și-au 
propus, de exemplu, să pună la 
dispoziția economiei naționale 
30.000 tone de cărbune peste 
planul anual, să realizeze o pro 
ductivitate de 1,050 tone pe posl 
si să facă economii de 2.000.000 
lei. Aceste angajamente sporite 
arată că la mina Lonea au fosl 
studiate cu atenția cuvenită re
zervele interne, sursă inepuiza
bilă de sporire a producției și 
productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost.

Pfîmind chemarea ia întrece
re a minerilor din Lonea, colec 
tivele întreprinderilor și organi 
zatiilor economice din raion au 
datoria de a analiza cu același 

*suni de răspundere rezervele 
interne de sporite a producției 
și productivității muncii, de îm
bunătățire a calității produselor 
și mai ales de reducere a pre
țului de cost. Acum este cel mal 
bun prilej să-și spună cuvîntul 
comisiile economice din fiecare 
întreprindere, șantier sau insti
tuție. Aceasta întrucît noile o- 

' biective care se vor stabili în 
întrecere — ca să fie într-adevăr 
obiective noi — trebuie să țină 
•cont de o folosire maximă a re- 

' zervelor interne, de extinderea 
largă a tuturor inițiativelor va
loroase apărute pînă acum în în
trecerea socialistă, de asigura
rea unui continuu progres teh 
nic.

Noua etapă de desfășurare a

„Pentru 100 ore voluntare 
prestate în cadrul 

muncilor patriotice“
Pe zi ce trece numărul tinerilor 

care au prestat peste 1'30 ore de 
muncă patriotică crește. Zilele tre
cute comandamentele brigăzilor 
U.T.M. de muncă patriotică de 
la preparația Lupeni au raportat 
organizației U.T.M. că un număr 
de 40 membri ai brigăzii U.T.M. 
de muncă patriotică au cîștigat 
meritul să poarte insigna și di
ploma „Tentru 100 ore voluntare 
prestate în cadrul muncilor pa
triotice“.

Brigada U.T.M. de muncă pa
triotică nr. 1 cu comandamentul 
compus din Gáspár Emeric, El
les Mihai și Bilenschy Vasile to
talizează 2929 ore voluntare pres
tate în acțiunile întreprinse. Din
tre membrii brigăzii, în afară de 
comandament, încă 18 tovarăși 
au cîte 110—120 ore de muncă 
patriotică.

In brigada U.T.M. nr. 2 de 
muncă patriotică comandamentul 
brigăzii compus din Mazăre Va
sile, Ologu Ioan și Glămeanu 
Steliăn totalizează de asemenea 
sute de oie prestate în cadrul 
muncilor patriotice. Printre acei 
care au fost trecuți în carnetul 
brigăzii cu cele mai multe ore 
prestate se numără Nemeș Irina 
și Ionică Ioan cu cîte 115 ore. 
Havlicsek Elena și Gáspár Iosif 
cu cîte 112 ore, Răcășan Vasile, 
Ignat Ioan, Szakács Vasile, Fi- 
rică Ioan cu cîte 110 ore de mun
că patriotică. 

întrecerii socialiste în care am 
intrat pune în fața oamenilor 
muncii din Valea Jiului sarcini 
deosebite. Mai sînt numai puți 
ne luni pînă la sfîrșitul anului 
și o seamă de colective mai au 
încă foarte mult de făcut în ce 
privește îndeplinirea angajamen
telor luate în întrecere. Minerii, 
de exemplu, trebuie să dea pes
te plan în fiecare lună cel pu
țin 20.000 tone de cărbune coc
sificabil și energetic, să sporeas
că randamentele la o tonă pe 
post în medie pe bazin și să rea
lizeze lunar — împreună cu ce
lelalte unități din cadrul C.C.V.J. 
— economii de cel puțin 4.000.000 
lei. Constructorii trebuie să ter
mine și să predea încă aproape 
400 de apartamente și să facă 
economii de aproape un milion 
pe lună pentru a recupera pier
derile de pînă acum și a înde
plini angajamentele. Celelalte 
întreprinderi și unități econo
mice din raion trebuie să verse 
in bugetul statului econcmii în
tre 1,2—1,5 milioane lei lunar.

îndeplinirea acestor sarcini 
morile cere ca fiecare muncitor, 
tehnician și inginer să fie înca
drat în întrecerea socialistă, ea 
fiecare să-și aducă aportul Ia 
realizarea celor 30.000.000 lei e- 
conomii peste plan pe raion, de
oarece fiecare om ăl muncii din 
Valea Jiultii a bénéficiât și be
neficiază de măsurile luate- de 
partid și guvern cu privire la 
ridicarea nivelului de trai- Este 
deci de datoria organizațiilor 
sindicale. în frunte cu Consiliul 
raional sindical, de a desfășura 
o astfel de muncă politică pen
tru ca TOȚI OAMENII MUNCII 
SA FIÉ ANTRENAȚI IN ÎN
TRECEREA SOCIALISTA ! Da- 

(Continuare în pag. 3-a)
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La Petroșani, în centrul Văii 
Jiului, se înalță numeroasele 
hale ale Uzinei de reparat uti
laj minier. Istoricul acestei u- 
zine e scurt, dar tot atît de 
semnificativ. Acum 15 ani erau 
aici doar cîteva hale insalubre, 
cu tablă ruginită prinsă la feres 
tre în loc de geamuri, cu uti
lai învechit și vreo 200 de me
seriași și ziuași, flămînzi și 
îmbrăcați mai mult în zdrențe. 
Pe atunci acele hale se nu
meau „Atelierele centrale Pe
troșani“. Valoarea globală a 
producției atelierelor, în anul 
1948 nu a atins nici măcar va
loarea economiilor realizate a- 
r>ul trecut de către harnicul co
lectiv al uzinei, numai pe sea
ma reducerii prețului de cost.

Dar toate acestea au rămas 
doar ca amintiri. Ele aparțin 
unui trecut apus pentru tot
deauna. Să cunoaștem uzina de 
azi, si activitatea colectivului 
ei.

— Vechile hale și ateliere 
unde în trecut se efectuau doar 
cîteva reparații au trecut prin- 
tr-o continuă transformare — 
spune inginerul șef lonescu 
Aron. — lată aici sînt halele 
secției de construcții metalice. 
In ultimii ani suprafața pro
ductivă a secției a fost mărită 
cu aproape 500 metri pătrați. 
Turnătoria a fost modernizată 
prin construirea mai multor 
cuptoare electrice pentru pro
ducția de oțel, cuptoare de re- 

_ .1 mie- 
_ ______________  _ au adus

% uucpa ut LupiUdrc u

Îcna/-«re, de uscat forme și 
zuri. In turnătorie s-au ___

( și montat agregate noi. care au

Proletari <fin toate țările, uaiți-v&

Pentru îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan, 

pentru cit mai mari economii la prețul de cost
— Răspunsul colectivului minei Vulcan —

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii 
de la mina Vulcan, analizînd posibilitățile pe care 
le au, hotărîți să răspundă cu noi realizări în pro
ducție grijii ce le-o poartă partidul, la chemarea 
colectivului minei Lonea își iau următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă în cinstea zile
lor de 7 Noiembrie și 30 Decembrie :

1. Depășirea planului anual de producție cu 
17.000 tone cărbune dintre care 7.000 tone căr
bune cocsificabil și 10.000 .tone cărbune energetic, 
avînd de realizat încă pînă- la sfîrșitul anului 
9.669 tone.

2. Depășirea productivității muncii planificate 
pe anul 1959 cu 72 la sută, iar în ultimele 5 lunî 
ale anului să realizeze un randament mediu de 
0,900 tone/post.

3. Se va reduce prețul de cost planificat pe în-
Șeful exploatării

COTOȚ IOSIF
Președintele comitetului sindical

R1PA PETRU

tregul an cu 2.500.000 lei din care în ultimele 5 
luni se vor realiza 1.434.000 lei.

4. Pentru îmbunătățirea calității cărbunelui se 
va reduce procentul de cenușă cu 0,1 la sută și se 
va îmbunătăți procentul de granulație cu 1,5 la 
sută.

5. Se vor intensifica eforturile pentru ca pînă 
la sfîrșitul anului să nu existe nici o grupă sub 
plan.

6. Se va reduce consumul de material lemnos 
cu 4 la sulă față de cel planificat pînă la sfîrșitul’ 
anului, iar consumul specific de capse și exploziv' 
cu 3,5 la sută față de cel planificat.

Colectivul minei Vulcan, sub conducerea perma
nentă a comitetului de partid și cu sprijinul or
ganizațiilor de tineret și sindicale este hotărîf să 
lupte cu perseverență pentru realizarea și depăși
rea acestor angajamente.

Secretarul comitetului de partid 
MIRZA AUREL

Secretarul comitetului U.T.M.
POPESCU STELIAN
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Minerii din Lupeni pe calea uiiei activități ritmice
La sectorul V sud —

cresc randamentele
Colectivul sectorului V sud de- 

la Lupeni și-a depășit sarcinile 
avute în august cu 95 tone de 
cărbune. Depășirea aceasta în 
comparație cu a altor sectoare ale 
minei nu este mare, dar ea deno
tă că în abatajele- sectorului s-a 
dus o muncă susținută. De altfel 
randamentele obținute, care sînt 
mai mari decît cele planificate, 
dovedesc aceasta. De exemplu, 
minerii dm brigada condusă de 
Szigyarto Mihai și-au depășit 
planul cu 43 tone de cărbune, iar 
randamentul muncii lor a fost cu 
540 kg. de cărbune pe post mai 
mare decît cel planificat deoarece 
au lucrat cu posturi mai puține. 
Au obținut rezultate bune și fron- 
taliștii din brigada condusă de 
Fazekaș Aualbert care au dat 
pentru fiecare post prestat cîte 
320 kg. de cărbune peste plan.

Și 
în-
Iu-

s-au

dus 1a. ridicarea calității piese
lor turnate, iar odată cii aceas
ta rebuturile au fost simțitor 
reduse. Și în prezent secția 
turnătorie este în continuă dez
voltare. In ultimii 10 ani, 4 
hale noi cu o mare capacitate 
de producție au 
fost construite 
pe locurile vira
ne din iurul fos
telor „ateliere“, 
an de an uzina 
se dezvoltă 
își schimbă 
fățișarea. 

Dar cîte 
'■ruri noi nu ___
făcut în uzină. 
Cele aproape 
10.000 de utila
je și piese de 
schimb — de la 
cel mai mic șu
rub pentru lămpi 
de mintă și pî
nă la Piese pen
tru locomotive 
cu troley — ne- 

mecani
zării muncii în 
mine, realizate 
de colectivul U- 
zinei sînt cea 
mai bună dova
dă a dezvoltării 
uzinei in anii 
puterii populare. 
In prezent ne
voile întregului 
bazin carbonifer 
al Văii Jiului

Cu 620 kg. de cărbune pe post 
în plus de plan au lucrat și mi
nerii de ia abatajul cameră con
dus de Muller Eugen. După două 
zile de muncă din septembrie, 
minerii sectorului V sud au ex
tras 20 tone de cărbune peste 
plan.

La muncă rodnici — 
salarii sporite

Minerii sectorului I B de la 
mina Lupeni-au muncit cu spor 
în luna trecută. Din abatajele și 
pregătirile sectorului, ei au ex
tras peste plan mai bine de 160 
tone de cărbune cocsificabil. S-a 
muncit de asemenea cu spor și la 
lucrările de înaintare în steril. 
Pentru rezultatele obținute mul
te brigăzi au obținut salarii mult 
mai marj decît cele tarifare. Așa 
de pildă minerii din brigada con
dusă de Vincze Iosif care în lu
na trecută au excavat cu 10 rn.l.

și a altor bazine miniere din 
țară de utilaje și piese de 
schimb, altădată' importate sau 
aduse de la alte uzine din țară 
sînt asigurate de harnicii mun
citori de la U.R.U.M.P.

...Dacă întrebi cine este cel 
mai priceput turnător, ți se va 
răspunde: Kristály Ludovic,
membru de partid. El se stră
duiește să fie exemplu pentru

I. MARIN
(Continuare în nap 3-a)

Unul din cei mai hotărîți muncitori de la 
U.R.U.M.P. este tînărul sudor, candidat de par
tid, Mardare Vasile din secția construcții meta
lice. Pentru depășirea sarcinilor de plan și ca
litatea bună a lucrărilor pe care Ie execută el a 
devenit fruntaș în producție. Candidatul de par
tid Mardare Vasile desfășoară o bogată activi
tate și pe linie obștească, îndeosebi pentru edu

carea comunistă a tineretului din uzină.
IN CLIȘEU: Sudorul Mardare Vasile, sudînd 

o garnitură de întinzătoare.

Anul XI
(XVI) Nr. 3079

Sîmbâtâ
5 septembrie 

4*1  4

4 pag. 20 bani ;
r---------------------

mai mult decît avea planificat la 
planul înclinat din stratul 13 și 
au obținut un randament de 
1,300 m.c. pe post, fără pușcare, 
au cîștigat cîte 126 lei pentru 
postul de miner. La fel minerii 
din brigada lui Sălăjan Dănilă 
care au săpat un alt plan încli
nat din stratul 13 pentru depăși
rea sarcinilor de plan cu 11.2 
la sută au cîștigat mai bine de 
95 lei pe post de miner. Pentru 
depășirea planului cu 4,30 m.l. 
la săparea unui suitor minerii 
din brigada tui Săvan Aurel au 
cîștigat 89 iei pe post.

In două zile — 227 tone 
de cărbune peste p'an

La sectorul III al minei Lu
peni, în luna trecută au fost ex
trase peste plan 2448 tone de 
cărbune cocsificabil. Frontalișrii 
de aici au obținut acest impor
tant succes datorită faptului că 
în abata:e1e lor realizează în mod 
ritmic inițimiva „ziua și fîșia . 
încurajați de succesul obținut în 
august, minerii sectorului au por
nit în luna curentă cu mai mul
tă hotărîre la muncă, favorizați 
fiind și de condițiile bune de ex
ploatare. In nurnai două zile de 
muncă frontaliștii din brigăzile 
conduse <-e Soînu Petru, Ghioan- 
că Sabin și Luca Vasile au tri
mis la supiafață 227 tone >'e 
cărbune cocsificabil peste sarcinile 
de plan.

— «=★ = —

Cei de la Uricani 
în frunte

In luna august colectivul minei 
Uricani a dat peste plan 1005 
tone de cărbune cocsificabil. Bri
găzile de mineri de la această 
mina, care sînt cunoscute ca bri
găzi de înaltă productivitate, so
cotesc că acest nou succes trebuie 
să fie dezvoltat. In primele două 
zile de muncă din septembrie co
lectivul de aici a extras alte 200 
tone de cărbune în plus de plan. 
Fruntași în întrecere sînt mine
rii sectorului I al minei care în 
această perioadă au dat 160 to
ne de cărbune peste plan. Noul 
succes al minerilor de aici are 
la bază faptul că toate brigăzile 
din abatajele sectorului obțin ran
damente cu mult mai mari decît 
cele planificate. Brigăzile de mi
neri din abatajele nr. 3 și 7 ca 
si cele conduse de Bria Ioan, 
Teodorascu Stancn Circiuma-i 
Victor obțin randamente ele 
5,500—7.200 tone de cărbune de 
fiecare post prestat. La sectorul 
II al minei depășirea sarcinilor 
de plan în primele două zile se 
ridică la. 40 tone de cărbune. 
Minerii de la Uricani sînt acum 
din nou în fruntea întrecerii so-' 
cialiste pe Valea Jiului.

G. D.
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• „Omul nervos“

MtCA PUBLICITATE
I.G.O. anwnțâ...

...toți pietonii din Pe
troșani care trec pe stra
da Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, să fie prevăzători 
•i foarte atenți cînd trec 
prin dreptul casei cu nr. 
109. Nu pentru că la 
această locuință ar fi 
„Cîini răi“ ci pentru 
că pe marginea șoselei, 
se află în acest loc, un 
stîlp de fier pentru sus- 

, ținerea rețelei electrice, 
care abia se mai ține 
lntr-un picior — celelal
te trei fiind deja rupte. 
Pînă cînd I.G.O. va pu
ne stîlpului cu pricina 
„cîteva proptele“ pieto
ni! n-au decît să oco
lească acest loc...

„Al. Sahia” din Petro
șani rămîne... lipsa , jur
nalelor de actualități. In 
locul acestora, conduce
rile celor două cinema
tografe oferă spectatori
lor... promisiuni.

.Marfă asortată...
...oferă micii producă

tori pe piața din Petro
șani. Dacă vrei să cum
peri seara un kg. de ro
șii, poți găsi acasă în 
coș, printre roșii și ar
dei, castraveciori, vinete 
etc. Aceasta nu din gre
șeala vțnzătoriior ci, din 
lipsa de interes a con
ducerii halelor care nu 
binevoiește să pună în 
piața exterioară cîteva 
becuri. Cufundată în în-

EPIGRAME
. La cinematograful

„Minerul“ din Lonea. 
operatorii cîntă și vor
besc tare în cabina de 
proiecție în timpul ru
lării filmului. deran- 
jînd spectatorii.

La cinematograf, sonorul
De-un timp e chiar... operatorul 
El cîntă — în cabină — cu atît dan 
Incit îl cauți... pe ecran.

In cartierul de blocuri 
Gh. Dimitrov din Pe
troșani — după termi
narea tencuirii exterioa
re a blocurilor, au apă- \
rut spatii verzi doar în 
careul blocurilor 15-17. j
In celelalte careuri (la . 
blocurile 16—18) Gos
podăria de locuințe Pe
troșani a uitat să mai 
amenajeze spatii verzi.

Dacă întrebi (fin ce pricină 
Cei din „16“ n-au grădină 
Replica e cu temei: 
„Au vecinii cîte vrei“.

----- _--------o----------- -----

„Metodă“ nouă
Problema actuală...

...pentru cinematogra
fele „7 Noiembrie“ și

tuneric, piața oferă sea
ra cumpărătorilor marfă 
la... „negură“ asortată 
cu surprize. /

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

Șoferul Crețu Radu de 
la I.R.T.A. Petroșani, 

conducător pe mașina nr. 
50.845 Dv. pretinde că 
a descoperit o metodă 
extraordinară cu aplica
ții multiple. Joi după- 
a miază șoferul Crețu 
Radu și-a experimentat 
noua sa metodă pe stra
da principală din Vul
can. Iată în ce constă 
ea : Pornind cu viteză 
maximă și cu cupa bas
culantă ridicată el a 
împrăștiat pe stradă tot

balastul. Prin aceasta 
s-au atins cele trei sco
puri urmărite: s-a păs
trat curățenia străzilor, 
se face economie la ba
last (la destinație a a- 
¡uns cu mașina goală) 
și se apără pietonii de 
accidente deoarece da
torită vitezei mașinii toți 
fug în toate părțile. 
Conducerea I.R.T.A. Pe
troșani poate „studia*  
metoda șoferului Crețu 
Radu, răsplătindu-1 cum 
ce cuvine.

r

Munții Bucegi — BABELE

Elemente noi în

Gîntecele și jocurile țăranilor 
muncitori din Valea Jiului sînt 
domoale, molcome, dar pline de 
farmec și lîlcuri. In ele afli co
mori de înțelepciune. O bogăție de 
frumuseți și înțelepciune cuprind 
și strigăturile lor. Aceste strigă
turi sînt la mare preț între țăranii 
raionului nostru, mai mult ca 
oriunde, prin ele oierul Văii Jiu
lui exprimîndu-și cele mai variate 
sentimente. In trecut din a- 
ceste strigături răzbatea doar du
rerea și ura față de asupritori, 
față de jandarmul care îi fura 
oaia din ocol sau față de capi
talistul care îi lua cu japca pă- 
mînturile, alungîndn-1 spre coc
laurile cele mai neumblate. A ră- 
mas vestit? zicala care exprimă 
starea de lucruri din trecut •

Momirăm cu bota-n mină, 
N-a rnîncat de-o săptămînă 
Numai mămăligă rece 
Și cu oase de berbece...
In irecut satele Văii Jiului, a- 

lături de cele din Maramureș și 
Tara Moților, se situau printre 
primele în ceea ce privește vic
timele sifilisului, mortalitatea in
fantilă ș: analfabetismul. Oierul 
bolnav trebuia să bată zeci și

* L A M P A 
In pod zac lucruri prăfuite... 
O bicicletă de copil, 
Niște patine ruginite, 
O lampă veche cu fitil.
O lampă veche cu fitil... 
La loc de cinste altădată 
Surîde veșted și umil 
Ca o regină detronată.
Ca o regină detronată... 
Gîndind 
Privește 
Apoi se 
Apoi se ,

becul mîndru. luminos 
înălțime face haz — 
moarte cioburile jos.
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Iar 
Din 
Zac

la flăcări mari de gaz 
becul supărată 
sparge de necaz.
sparge de necaz...

folclorul oierilor
din Valea Jiului

zeci de kilometri pe drumuri de 
munte pînă la oraș unde putea 
găsi — dacă avea bani buni — 
vreun doctor. Azi, fără a aminti 
de extraordinarele transformări 
din orașele minerești ale Văii Jiu
lui, în satele de aici au luat fiin
ță 9 cămine culturale, 5 dispen
sare, 3 cinematografe, 16 școli, 
10 biblioteci sătești etc. Nu în- 
tîmplător cîntecele țăranului nos
tru, strigăturile sale, nu mai sînt 
triste, pline de jale. Au îmbrăcat 
și ele o haină nouă. Majoritatea 
acestora vorbesc despre cel mai 
însemnat eveniment din viața 
nouă, drumul spre belșug și bu
năstare — cooperativizarea.

Pline de învățăminte sînt ver
surile din unele strigături ca 
acestea, cu care un tînăr întovă
rășit își cheamă iubita.

l-ha, mîndro, ia-mă mire 
Și hai la-ntovărășire. 
Că acolo i turma mare 
De oițe și mioare... 
Acolo i belșug in casă 
Șl pită mare Pe masă...
De adevărul acesta își dau sea

ma pe zi ce trece toți oierii, avînd 
în față exemplul celor 15 întovă
rășiri zootehnice înființate pînă

!
i4
î
I♦♦ »
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♦
♦
♦♦♦♦♦ - -
♦ doua ore comportarea „Omului
♦ nervos ' în timp ce se află ia
♦ un spectacol cinematografic la 
X unul din cinematografele din 
X^Petroșani, fie la,„7 Noiembrie",

.> fie la
♦♦*♦♦
♦♦
♦♦

cmemaio
Discret, pentru a nu fi ob

servați, "să urmărim vreme de

„Al. Sahia“.
„Otnul nervos“ își ocupă lo

cul. Peste vreo cinci minute se 
uită la ceas. Rămîne liniștit. 
Peste alte zece minute iar se 
uită. Și începe să se bîțîie pe 
scaun. E ora 20 șl 15 minute, 
iar spectacolul trebuia să în
ceapă lai ora 20. Oare de ce s-o 
fi supărind după ce s-a uitat

♦ lai ceas ? E de compătimit. E 
X doar un om ...nervos.
X insfîrșit și scaunele de lingă
♦ el sint ocupate. In dreapta se 
X găsește o femeie cu un copH
♦ de vreo 4—5 ani, în stingă 
X (ce noroc pe capul „Omului 
X nervos“! ?) o altă femeie cu o
♦ odraslă ceva mai mică. începe 
X filmul.♦ ♦ ♦ La un moment dat. la o sce

nă de mare intensitate drama
tică „Omul nervos“ numai că 
aude din dreapta sa:

— Mămică, uită pisica — 
zice copilul de vreo 4—5 ani.

— Da — zice mămica și mai 
tare — și vezi că-i aibă ca a 
noastră.

„Omul nervos" iar se bițiie 
pe scaun. Privește supărat 
dreapta, apoi înainte, 
parcă-ar sta pe ginduri și 

X ce. (Probabil s-a supărat
♦ puștiul de lingă el pentru că a 
X băgat de seamă înaintea lui e- 
X xistența miței pe ecran. Se pa-
♦ re că-și face reproșuri pentru 
X lipsa lui de spirit de observa
ție!) 
X Filmul continuă. „Omul ner-
♦ vos" privește fascinat la scena 
X în care un bucătar iscusit pre-
♦ gătește cele mai alese meniuri
♦ pentru sărbătorirea unei anL 
X versări intr-o familie, minuind
♦ cu dibăcie cuțitul Ia tăierea 
X bucăților de friptură. Deodată.
♦ o voce mică, pițigăiată venită

♦♦♦♦♦♦♦ .♦♦♦♦♦♦♦ 
t: ?♦

în 
de 
ta
pe

din stingă lui, îl face să uite*
de preocupările bucătarului.

— Mămică, de ce se j 
nenea ăla eu briceagul, nu 
taie ?

— Nu, minca-l-ar mama 
băiat, nenea e mare $1 știe 
umble cu cuțitul.

— Și eu știu — replică 
pilul.

„Omul nervos" i_. î__ _____
se bițiie pe scaun (probabil căX 
s-a supărat și pe puștiul din*  
stingă pentru că nu știe să di-X 
ferențieze un cuțit de bucătărie*  
de un briceag!). ' * ♦

Filmul continuă. Continuă șl X 
conversațiile dintre mame ș! ♦ 
odrasle. Copiii primesc 
mai utile sfaturi: să nu 
ce-a făcut nenea ăla rău 
film, să fie buni ca nenea 
ialtu’ etc., etc. In spatele 
inului nervos“ se află o pereche X 
tînără care a intrat în contro-*  
versă: el zice că eroina princi- X 
pală interpretează excelent, ea*  
nici să n-audă de asa ceva I X 

„Omul nervos“ se tot bîțîie. ♦ 
schimbă fețe-fețe, dar în sală» 
fiind întuneric, nu se observă. ♦ 
iar Ia un moment dat izbuc- * 
neste. X

— Vă rugăm, liniște! •
Toți cei care au vorbit pînăX 

¡mim între ei. sar cu. gura pe*  
„Omul nervos“ si-1 fac cu ou si • 
otet. „ _ X

„Omul nervos' se supără pe • 
toată lumea: ne conducerile d- * 
nematografelor care nu respec- • 
tă regulamentele privind Inter- ♦ 
dicția introducerii copiilor miei*  
în sălile de cinematografe, in-« 
cep cu întîrziere rularea filme- • 
lor, pe părinții care încalcă re- X 
gulamentele, pe toți ceilalți * 
care stînjenesc vizionarea spec- X 
tacolului (vin tîrziu, vorbesc X 
etc.). X

N-o fi avind oare dreptate X 
„Omul nervos“ ? Se pare că ♦ 
da. Ia gîndiți-vă puțin ! ♦

V. F0LESI X
--------------

♦ 
joacă ț 

se ♦♦♦ 
deț
să X♦ ♦ co- ♦«

iar începe să ♦

_ ș! ♦ 
cele X 
facă ♦ 
din X 
ălă- ♦ 
„O-î

„ANUL C
In legătură cu aniversarea a 

150 de ani de la nașterea mare
lui compozitor polonez Fr. Gho- 
pin, anul 1960 a fost proclamat în 
R. P. Polonă „Anul Chopin".

Societatea „Fr. Ghopin” din 
Varșovia desfășoară o largă ac
tivitate în vederea pregătirii ju
bileului nu numai în Polonia dar 
și în multe alte țări ale lumii, 
unde creația iui Chopin este bi
ne cunoscută și apreciată. In ul
timul timp Societatea „Fr. Gho
pin“ a stabilit o serie de noi con
tacte cu societățile sau comitete
le care au lu^t ființă în diferite 
țări în scopul sărbătoririi „Anu
lui Chopin“.

Cu prilejul „Anului Ghopin" 
va avea loc la Varșovia un con
curs de muzicologie pentru care

în prezent în Valea Jiului, dintre 
care multe au succese remarca
bile. Aceste succese sînt consem
nate și de noul folclor al Văii 
Jiului.

Greu a joși pînă mai an
Dar acuma la saivan,
De cînd îs tovărășii 
Prind <i 'fi mai inimit, 
Mulg oiUte-n ocol 
Și-mi fac munca mai cu spor... 
Sau iată altă strigătură care 

vorbește de același lucru :
Foaie verde, foi mărunte,
Să pornim călări ta munte 
Să crestăm fagi cu toporul 
Ca sd nc-ngrădim ocolul, 
Ocolu-ntouărășit
Cu ol fără de sfirșit,
Ca :n iarna ci nămet
Fiarelor să ținem piept... * 
Ce zici, Floreo cățeluș. 
Nu ne lăsăm nici la urs,
Dară cum la chiaburan
Ce n ar vrea să-avem saivan.
Strigăturile arată și hoțărîrea 

oierilor Văi: Jiului de a păzi cu
ceririle de pînă acum:

Hii, murgule, Mi, mă. Mi! 
Că pe-aici n-om mai veni. 
Am schimbat și noi cărarea 
Ca să-ntîlnim bunăstarea.

Și-am scăpat de sărăcie,
Fir-ar a greții să fie...
Ducă -se- n pustii ce-a fost 
Că a fost un orind prost. 
Munceam de zori ca furnica 
Și tot nu aveam nimica...
In strigăturile țăranului nostru, 

deseori poți auzi exprimată recu
noștința pentru cel care i-a , lu
minat viața, deschizîndu-i nou 
drum, pentru partidul clasei mun
citoare. Cu aceeași dragoste vor
besc acestea despre muncitorii 
din fabrici și uzine, din ir.in"le 
Văii Jiului, alături de care lup
tă pentru același țel — socialis
mul. In Uricani, fostul sat de 
ciobani, devenit azi oraș mineresc, 
unde deseori vezi cum oieruí 
schimbă bîta ghintuită cu piclia- 
rnerul, se pot auzi strigături ca 
acestea :

Zi-i md, zi-i, și iară zi-i.
Că sínt cioban de pe Iii, 
Cioban de astăzi, nu de ieri 
Prieten cu frații mineri... 
Ei dau țării mult cărbune 
Iar noi lupte gros la stîne 
Zi-i mă zi-i! și zi-i cu foc! 
Că astăzi mi-e drag să joc ! 
Acestea sînt doar cîteva exem

ple din noul folclor al Văii Jiu
lui, care sînt însă pline de sem
nificații, ca exemplele întregului 
folclor nöu care se plăsmuiește 
azi oral și scris în întreaga țară,

1RIMIE STRALIȚ

H O P I N *
au și fost trimise peste 100 de 
lucrări. ,

In același timp Societatea „Fr. 
Chopin" va pregăti două mari 
expoziții consacrate vieții și crea
ției lui Ghopin și care vor fi tri
mise în ma: multe țări. Va fi e- 
ditat de asemenea „Buletinul 
Chopin“, care va apare în limb- 
franceză și va servi la răspîndu 
rea cunoștințelor despre Chopin.
------  ------O—

Intîmplări cu haz

Ghinion
In orășelul Andermark (Suedia) 

a avut loc un eveniment tragic. 
In total, orășelul poseda două 
autoturisme ■ pentru transportul de 
persoane. Intr-o bună zi din ne
atenția șoferilor cele două auto
turisme s-au ciocnit, avariindu-se 
grav. Și deci... orășelul a rămas 
fără mașini. Să mai spună cine
va că andermarkezii nu sînt ghi
nioniști !

Oameni disipați
Se pare că medicii din Canada 

fac parte din categoria celor mai- 
distrați oameni din lume. Aceas
tă concluzie se poate trage din 
discursul doctorului Hilto1.. medic 
canadian, care la congresul me
dicilor din Edinburgh a declarat 
că în ultimii 6 ani chirurgii ca
nadieni au „uitat“ în corpul pa- 
cienților operați 19 ace, 35 pen
sete, 5 perechi de clește și 17 
obiecte „diverse“. Sînt într-adevăr 
medici distrați, dar pe socoteala 
pacienților !

Vpajitopîe
In anul 1794 în orașul elvețian 

Basel u.i cocoș a fost condamnat 
la moarte prin ardere pe iug 
pentru vrăjitorie. Verdictul s-a 
dat în urma unor declarații de 
toată „încrederea“ din care rezul
ta că cocoșul împricinat a ouat 
un ou. Din documentele existente 
rezultă că în piața din Basel, 
după ce s-au îndeplinit cele tre
buincioase, cocoșul a fost legat 
pe rug ș1 ars de viu.
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VEȘTI OMi mCAH
0 popicărie frumoasă

Minerii Petrilei se Mrec în muncă
cu noi obiective

In prezent se execută ultimele 
lucrări ia popicăria nouă din 
Vulcan. Amatorii sportului cu bila 
care vizitează noua popicărie, -in- 
teresîndu-te de stadiul lucrărilor, 
spun că aceasta este „o popică
rie cum n-a mai fost alta în Vul
can“. Noua popicărie are față 
de cea veche, în locul căreia s a 
construit, un spațiu mult mai ma
re. Ea întrunește toate condițiile 
regulamentare. Față de 40 locuri 
pentru spectatori cît avea popi
căria veche, acum spectatorii au 
asigurate 200 de locuri.

Cinematograf nou
La Crividia, cartier unde lo- 

, cuiesc sute de familii de mineri 
a fost amenajat și deschis un 
nou cinematograf. Cinematograful 
are o capacitate de 150 locuri. De 
curînd pe ecranul noului cinemato
graf au rulat primele filme. De 
două ori pe săptămînă minerii 
din colonia Crividia și familiile 
acestora au posibilitatea să vizio
neze filme fără a mai străbate ca 
înainte, drumul lung pînă la ci
nematograful din orașul Vulcan.

I. G.

Minerul Vulcan —
Minerul Aninoasa, 3-1
Joi după-amiază pe stadionul 

din Vulcan a avut loc întîlnirea 
amicală de fotbal dintre Minerul 
Vulcan ș; Minerul Aninoasa în 
'are victoria a revenit pe merit 

«zdelor cu scorul de 3—1. Co
durile gazdelor au fost marcate 
în ordine de Rîșniță, Melinte I, 
și Melinte II, unicul gol al ani- 
nosenilor a fost înscris de Vlad.

Spectatorii care au asistat la 
acest meci au văzut un joc bun 
la care ș’-au adus aportul ambele 
echipe. Jucătorii echipei Minerul 
Vulcan au luptat cu mai multă 
voință dorind să asigure pe su
porterii echipei că vor să șteargă 
impresia nefavorabilă lăsată de 
înfrîngerea suferită în meciul cu 
Victoria Călan, desfășurat in 
cadrul primei etape a campiona
tului regional.

To(i oamenii muncii — io întrecere
(Urmare din pag. l-a* *)

------  ----- O-----  a»1
HALTERE

Azi după-amiază la orele 17,30 
în noua sală de sport a Asocia-i 
ției Minerul Petrila, va avea loc 
un concurs demonstrativ de hal-, 
tere cu tentativă de record) 
R.P.R. la care participă lotul, 
național de haltere. întrecerile! 
de haltere vor fi urmate de un 
concurs de lupte libere și da-' 
sice 

tr-o bună zi minierii de ia Ani
noasa. O cantitate de plutoane 
necesare pentru reductoarele 
craterelor livrate minei, a fost 
respinsă. Organizația de partid 
a cerut atunci tuturor comuniș
tilor să cerceteze cauzele și să 
găsească soluții pentru îmbună
tățirea calității pintoanelor. S-a 
constatat că tratamentul termic 
a fost aplicat greșit. Marca pro
duselor uzinei a fost pătată. Șl 
această pată trebuia ștearsă cit 
mai devreme.

Luni de zile în uzină întregul 
colectiv s-a preocupat, concomi
tent cu lupta pentru realizarea 
planului de producție, de îmbu
nătățirea continuă a calității u- 
tilajelor și pieselor de schimb. 
Munca perseverentă a organiza
țiilor de partid din secții dusă 
pentru ridicarea calității produ
selor a dat rezultate. Redama- 
tiile privind calitatea produselor 
se pot număra acum pe degete. 
Intr-adevăr șirul realizărilor ob
ținute de acest harnic colectiv 
nu poate fi înserat doar în câ
teva pagini. Ele sînt bine cu
noscute și apreciate de minerii 
Văii Jiului

★

HotărîrHe plenarei C.C. aî 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c. sînt 
bine cunoscute de muncitorii de 
ia U.R.U.M.P. In această pri 
vință agitatorii au nw1“*♦ cu 
multă rîvnă. In adunai *ntu- 
zi aste și în consfătuiri de pro* 
ducție muncitorii, inginerii și 
tehnicienii și-au propus să inten
sifice și mai mult lupta pentru 
ridicarea nivelului tehnic al u- 
zinei lor, pentru reducerea sub
stanțială a orețului de cost, încât 
contribuția lor la realizarea mă
rețelor sarcini puse de partid in 
fața minerilor din Valea JMuî 
să fie cit maâ însemnată.

că pînă acum participau în în
gere mai mult muncitorii di- 

J.ct productivi, acum este abso
lut necesar ca întrecerea să cu
prindă pe toți muncitorii, pe toți 
maiștrii, pe toți tehnicienii și 
inginerii, pe toți funcționarii.

Sarcinile deosebite care stau 
în fața oamenilor muncii din ra
ionul nostru pînă la sfîrșitul a- 
nului pun cu tărie problema 
unei strînse colaborări între di
ferite întreprinderi, a unei în
trajutorări tovărășești. Pentru 
ca minerii să-și poată realiza 
angajamentele trebuie să fie a- 
jutați mai mult decît pînă acum 
de către ceferiști printr-un trans
port ritmic, de către I.F.E.T. cu 
material lemnos, de către 
O.C.M.M. prin darea în folosin
ță la timp a noilor obiective in
dustriale. de către U.R.U.M.P. 
prin piese de schimb și utilaje 
de bună calitate și ieftine, de 
către constructori și uzinele e- 
lettrice. Această cerință impune 
că la chemarea minerilor din 
Lonea să răspundă toate colec

In apropiere de Centrala termoelectrică din Paroșeni s-au ri
dicat trei blocuri-surori. Aci locuiesc o parte din muncitorii, in
ginerii și tehnicienii termocentralei.

Iată unul din blocurile de curînd finisate în exterior de că
tre brigada cunoscutului tencuitor Stancu Ioan.

Ținta principală spre care sînt 
îndreptate în etapa actuală e- 
forturile colectivului minei Pe- 
trila. este descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne pen
tru obținerea de economii cît 
mai mari la prețul de cost. Mi
nerii petrileni care s-au dove
dit plini de inițiativă creatoare 
în domeniul creșterii producției 
și productivității muncii, vor ști 
unde să pună mai vîrtos umărul 
în vederea îndeplinirii acestui 
important obiectiv economic. De 
altfel ei au și obținut succese 
însemnate în această direcție. 
Colectivul d)e la Petrila a furni
zat economiei naționale o canti
tate de 13.880 tone de cărbune 
peste plan în numai 8 luni de 
muncă și a economisit Ia pre
țul de cost 650.000 lei.

Posibilitățile tehnico-materiale, 
capacitatea de muncă a colecti
vului. sînt însă cu mult- mai 
mari față de aceste succese. Ți- 
nînd seama de aceasta, condu
cerea minei. îndrumată de co
mitetul de partid, a hotărît, pe 
baza propunerilor făcute de mi
neri, tehnicieni și ingineri ca în 
luna septembrie economiile mi
nei Petrila să sporească cu 
1.000.000 de lei. In acest scop, 
toate sectoarele și-au stabilit noi 
planuri de acțiune pe „frontul“ 
economiilor ce vor fi puse în im
plicare în luna curentă. Aceste 
planuri vizează îndeosebi rezer
vele interne.

La consfătuirile de producție 
ținute recent pe sectoare s-au 
dezbătut amănunțit posibilitățile, 
formele prin care să fie intensi
ficată folosirea rezervelor inter
ne. îmbunătățirea calității căr
bunelui, buna gospodărire la lo
cul de muncă se știe că contri
buie în mod direct la ieftinirea 
cărbunelui extras. De aceea încă 
din luna trecută la sectorul II 
— sector distins cu „Casca de 
aur a tehnicianului“ — accentul 
în întrecerea socialistă a fost 
pus pe noile obiective. Este vor
ba despre încadrarea brigăzilor 
în întrecerea pentru obținerea 
titlului de brigadă de calitate și 
brigadă cu locul de muncă mo
del. In această întrecere desfă
șurată cu succes în luna august 

tivele întreprinderilor și organi
zațiilor economice din raion, 
chiar și cele de deservire a popu
lației.

In actuala etapă de desfășu
rare a întrecerii socialiste în cin
stea zilelor de 7 Noiembrie șî 
30 Decembrie atenția organiza
țiilor de partid și de masă tre
buie să se îndrepte spre acele 
unități care sînt rămase în ur
mă, mai ales în ce privește sar
cinile și angajamentele cu pri
vire la economii. Astfel trebuie 
dat tot ajutorul colectivelor mi
nelor Lupeni și Aninoasa, șan
tierelor de construcții, întreprin
derii de explorări Lupeni și al
tor unități care au tras în urmă 
realizările pe raion.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului au dovedit nu odată că 
își respectă cu sfințenie cuvîn- 
tul dat. Participînd cu toții la 
întrecerea socialistă ei vor adu
ce pînă la sfîrșitul anului o 
nouă și substanțială contribuție 
la construirea socialismului în 
scumpa noastră patrie, la con
solidarea păcii în lumea în
treagă. 

la sectorul II. victoria a revenit 
minerilor din brigăzile conduse 
de tov. Firoiu Ioan si Cristea 
Nicolae. Din abatajul camera 
nr. 6 vest în care lucrează, tov. 
Cristea Nicolae cu ortacii săi1 
au trimis la suprafață 1720 tone 
de cărbune dte cea mai bună ca
litate. Rîvna depusă de mineri la 
alegerea șistului în abataj a fost 
răsplătită cum se cuvine. Briga
da lui Cristea Nicolae. poartă 
acum titlul de brigadă de cali
tate. iar titlul de loc de muncă 
model i-a revenit brigăzii tov. 
Firoiu Ioan de la abatajul ca
meră nr. 2 vest. Minerii din bri
gada tov. Firoiu Ioan au muncit 
din răsputeri pentru a extrage 
în plus de plan 289 tone de căr
bune. Abatajul lor a îndeplinit! 
toaje condițiile pentru a fi de
clarat loc de muncă model.

Exemplul acestor două bri
găzi l-au luat numeroase brigăzi 
din toate sectoarele minei Pe
trila. La sectorul II s-au mai 
încadrat în întrecere pentru cu
cerirea celor două titluri în tu
na septembrie, brigăzile condu
se de minerii Borca Iuliu, Păsă
rică Nicolae. Cozma Ernesf, Toth 
Ioan și alții. De la sectorul I 
pentru titlul de brigadă jie cali
tate luptă minerii brigăzii de 
pregătiri conduse dte tov. Roho- 
zeanu Mihai. iar pentru abataj*  
model minerul Bunoiu Constan
tin cu ortacii săi de la abatajul 
cameră 4 est. Si la sectoarele 
III si IV numeroase brigăzi; s-au 
antrenat în această întrecere. 
Printre acestea se numără bri
găzile conduse de tov. Jurca 
Ioan, Baciu Marcu Grigore șf 
Enache Chirită de Ia sectorul 
HI. iar de la sectorul IV briga
da comunistului Gaia Grigore.

Nici brigăzile de la pregătiri 
nu au rămas mai prejos. Astfel 
de la sectorul XI investiții s-au 
prins să îmbunătățească calita
tea șî să organizeze astfel aba
tajele pentru a putea concura la 
titlu de locuri dte muncă model 
brigăzile minerilor Somogvi Iu
liu. Bunduc Dumitru și Fleșcan 
Constantin. Desfășurînd larg în
trecerea socialistă cu noi obiec
tive ce urmăresc folosirea rezer
velor interne, minerii Petrilei își 
vor duce cu cinste la îndeplini
re sarcinile economice ce le re
vin și-și vor îndeplini angaja*  
mentele luate pentru acest an.

1. BĂLAN

0 uzină
(Urmare din pag. l-a)

întreaga secție. Tinerii din u- 
zină au multe de învățat de la 
el. Cei 14 turnători din briga
da pe care o conduce au deve
nit de asemenea fruntași in 
producție. Dar cel mai bun 
strungar din uzină? Răspunsul 
și de data aceasta va fi același. 
Tot un comunist. Se numește 
Oraveț Friderich. Deși este tî- 
năr, meseriașii vîrstnici l-au 
botezat „sufletul secției meca
nice“.
Acest an, încă din primele 

zile a început să fie bogat în 
realizări. Folosind mai bine 
mașinile și rezervele interne, co
lectivul uzinei a sporit produc
tivitatea muncii față de anul 
trecut cu aproape 30 la sută. 
Un merit deosebit în această pri
vință revine inovatorilor. Au fost 
aplicate 24 inovații și raționali
zări care au perfecționat și u- 
șurat munca în diferite secții. 
De pildă, un colectiv de inova
tori condus de comunistul Far- 
kaș Emeric, perfecționând me

toda d*  confecționare a armăturilor 
metalice de mină, a asigurat 
mărirea producției dc armături 
metalice și în același timp re
ducerea cu 79 lei a prețului de 
cost pe fiecare armătură. Pro
centul de rebuturi față de cel 

•adțnis a fost micșorat la turnă
torie, la piese din oțel cu peste 
doi la sută, iar la piesele dfh 
fontă cu mai bine de 1 la sută.

Minerii au primit mai multe 
armături metalice decît era pre
văzut în planul uzinei, mii de 
vagonete de mină de bună ca
litate, mai multe piese de
schimb etc.

...Ceea ce trebuie neapărat cu
noscut este faptul >că la Uzina
de reparat utilaj minier din Pe
troșani nu se execută numai re-

NWL MftMZIN BE NC*l  NH HITE

Pe măsură ce în fiecare localitate a Văii Jiului se ridică noi 
blocuri de locuințe, în preajma lor apar și unități noi ale comer
țului de stat, cu diferite mărfuri. La Petroșani în ultima lună 
s-au deschis noi unități comerciale printre care magazinul cu ar
ticole pentru sport, bufetul expres din Piața Victoriei și altele.

De cîtva timp, pe strada Gheorghe Gheorghiu-Dej din Petro
șani în fața clădirii de curînd renovată de la nr. 41, trecătorii 
se opresc adesea să admire vitrinele mari, luminate cu neon, în 
care srnt aranjate frumos zeci de perechi de pantofi de diferite 
sortimente. Odată cu terminarea lucrărilor din interiorul noului 
magazin, s-aiu deschis și ușile lui pentru cumpărători. Recent 
cînd a aivut loc deschiderea noului magazin de încălțăminte, 
mulți cetățeni au dorit să fie printre primii cumpărători. Varieta
tea modelelor noâ, atrăgătoare, precum și calitatea încălțămintei 
au atras mulți dienți. In rafturile special confecționate ale maga
zinului sînt expuse peste 1209 perechi de pantofi. Magazinul 
dispune și de o magazie în care sînt depozitate aproape 10.0001 
perechi încălțăminte. împărțirea magazinului pe raioane special a- 
menajate, pentru pantofi de dame, de bărbați și copii asigură o de
servire rapidă a ciientilor. Noul magazin este deschis zilnic între 
orele 7,30—12,45 și 17—19,45. „ „ t

JN CLIȘEU: Noul magazin de încălțăminte din Petroșani.
_______________________

înaintea confruntării cu Jiul
Duminică; 6 septembrie, în ca

drul campionatului categoriei A 
la fotbal se va desfășura cea de 
a IlI-a etapă. Pe stadionul din 
Petroșani se vor întrece echipele 
Jiul și Minerul Lupeni.

In vederea acestui meci, echi
pele s-au pregătit cu seriozitate. 
Joi au avut loc noi meciuri de 
verificare. In timp ce Jiul s-a 
antrenat în „familie“, echipa mi
nerilor din Lupeni a avut drept 
partener pe Flacăra din Tîrgu 
Jiu. Deși lipsit de aportul lui 
Leahevici care nu s-a întros încă 
de Ia București, atacul s-a dove
dit în vervă marcînd 5 goluri, 
în poarta oaspeților.

Meciul dintre cele două echi
pe fruntașe ale fotbalului din 
raionul nostru este așteptat cu 

tîRără, un colectiv harnic
parații. Secțiile uzinei, odată cu 
dezvoltarea lor, s-au profilat 
pentru fabricarea diferitelor uti
laje miniere și prototipuri expe
rimentale. Pe lîngă piesele de 
schimb pentru mașini miniere 
aici se produc și numeroase uti
laje noi. Astfel, în uzină se fa
brică pompe de mină, cu un de
bit de la 250 pînă la 3.000 litri 
pe minut, ventilatoare centrifu 
gale, vagonete de mină etc.

Colectivul uzinei și-a luat un 
angajament de onoare față de 
minerii Văii Jiului : acela de a 
asigura cantități sporite de pie
se de schimb și utilaje miniere 
șl de a îmbunătăți zi de zi ca
litatea produselor pe care le fa*  
brică.

Dc pildă, vagonetele de mină 
erau aduse de ia uzinele „U 
nio“ din Satu Mare. De aproa
pe 4 ani însă colectivul uzinei 
satisface în bună parte cerințele 
minelor în ceea ce privește va
gonetele de mină. N-a fost de 
loc ușor să se profileze în acest 
scop secția de construcții meta
lice. Dar cînd oameni ca Kele
men Emil, Nicu Constantin, Kiss 
Teofil, Kovács Alexandru și 
mulți alții au luat pieptiș toate 
greutățile, succesul a fost asi
gurat. Vagonetele de mină pro 
duse în uzină au o calitate su
perioară, sînt mai rezistente, 
iar prețul de cost este mai mic 
cu peste 3.000 lei pe fiecare va 
gonet față de cel plătit înainte 
ti.z’nelor „Unio“.

Care este secretul acestui 
succes ?

— lntr-o vreme — spun mun
citorii vîrstnici — noi am dat 
atenție mai ales sporirii produc
ției de utilaje și piese de schimb 
Calitatea era lăsată pe planul 
doi. Era deci normal ca minerii 
să nu fie mulțumiți pe deplin. 
Semnalul de alarmă l-au dat în- 

legitimă nerăbdare. Spectatorii, 
așteaptă din partea celor două' 
echipe care reprezintă minerii a-j 
celuiași bazin carbonifer un joc 
de calitate, viu disputat în limi
tele sportivității și ale unei at
mosfere tovărășești,



4. I. MikoiaK a primit 
pe Tokutaro Kitamura, 
membru a parlamentului 

japonez
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS anunță:
La 3 septembrie A. I. Mikoian, 

prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S,, a 
primit pe cunoscutul om politic 
'din Japonia Tokutaro Kitamura. 
membru al parlamentului japo- 
nez.

Tokutaro Kitamura a fost în
soțit de T. Nagamura, vicepre
ședinte al Organizației comer
ciale de export din Japonia. In 
cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a fost abordată proble
ma dezvoltării relațiilor comer
ciale dintre Uniunea Sovietică 
și Japonia, precum și problema 
organizării la Moscova a unei 
expoziții comerciale japoneze.

-----O-----

Mari pagube pricinuite 
pescarilor japonezi 

de manevrele flotei militare 
americane

TOKIO 4 (Agerpres).
După cum relatează presa ja

poneză, ministrul Afacerilor Ex
terne al Japoniei â adresat un 
protest comandamentului militar 
american, care, organizînd ma
nevre ale flotei maritime mili
tare în zonele de pescuit, a pri
cinuit pagube uriașe pescarilor 
japonezi. Potrivit datelor publi
cate de presă, în timpul mane
vrelor care, s-au desfășurat în
tre 24 august și 1 septembrie 
a. c. numai pescarii din prefec
tura Nagasaki au suferit pagu
be de un milion veni.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului japonez, Nakagami, a de
clarat că acțiunile comandamen
tului american sînt ilegale și 
ignorează " fățiș autoritățile ja
poneze. El a declarat că S.U.A. 
trebuie să plătească despăgubiri 
pentru daunele pricinuite.

Partidul socialist a hotărît să 
ridice în parlament problema 
samavolniciei autorităților mili 
tare ale S.U.A. în Japonia. 7 septembrie „Ziua de luptă îm-

triva teritoriului Tunisiei. S-au 
semnalat numeroase cazuri de

• ANKARA. Presa din Turcia 
este alarmată de creșterea con
tinuă a scumpetei în țară. Ziarul 
„Ulus" scrie că în anul 1959 
prețurile produselor alimentare 
au crescut cu 300 la sută în com
parație cu anul 1950. Au crescut 
considerabil prețurile la îmbrăcă
minte, încălțăminte și alte măr
furi, orecttm șt cniriile. O creș
tere deosebită a scumpetei se re
marcă în marile orașe ale țării 
— Istanbul. Ankara, Izmir.

• ISTANBUL. La Izmir a în
ceput procesul intentat unui grup 
de contrabandiști care făceau 
speculă cu valută la bursa nea
gră. Printre acuzați se află pa
tru funcționari americani de la 
statul major al N.A.T.O. din Iz
mir.

• PARIS Agenția France Pres- 
se a anunțat că la 2 septembrie 
Secretariatul de stat al Informa
țiilor din Tunis a dat publicității, 
un comunicat în care se spune 
că „trupele franceze staționate în 
Algeria continuă atacurile împo-

Exempiare rare 
de rechini polari

PETROZAVODSKI (Ager
pres)

In Marea Barent, la intrarea 
în golful Kola au fost prinși 
doi rechini avînd o lungime de 
8 metri fiecare. Animalele de 
pradă au fost capturate cu a- 
jutorul unui năvod aruncat de 
pescari de pe micul trauler 
„Kereț ‘.

De obicei, rechinii polari în- 
tîlniti în Marea Barenț, au o 
lungime maximă de 4—4,5 me
tri. Exemplarele rare dobîndite 
de pescarii sovietici cîntăresc 
cîte 5 tone. înălțimea înnotă- 
toarei de la coadă este de 2,10 
metri.

N. S. Hrușciov și A. i. Mikoian au vizitat 
Expoziția națională americană de la Moscova

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță :

La 3 septembrie N. S. Hruș- 
ciov și A. I. Mikoian au vizitat 
Expoziția națională americană 
care se va închide la 4 septem
brie după 42 de zile de funcțio
nare.

La intrarea principală N. S. 
Hrușciov șl A. I. Mikoian au lost 
întîmpinați de Harod McClellan, 
directorul general al expoziției, 
E. L. Freers, însărcinatul cu a- 
faceri ad interim al S.U.A. în 
U.R.S.S., de colaboratori ai expo
ziției americane.

In convorbirea cu McClellan 
N. S. Hrușciov și-a exprimat do
rința de a examina modelul sa
telitului artificial american, de 
a lua cunoștință de pictură și 
sculptură și de a asista la pre
zentarea modei americane.

Salutați de numeroși vizitatori 
ai expoziției, conducătorii sovie
tici au intrat în cupola geodezică, 
unde se află expus modelul sate
litului american. Ascultînd ex
plicațiile despre construcția sate
litului. ‘masarea lui și despre in
formațiile științifice pe care a- 
cesta poate să le transmită pe 
pămînt, N. S. Hrușciov a remar
cat că modelul satelitului este u-

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

împotriva experiențelor cu arma atomică 
în Sahara

— Telegrama președintelui Indoneziei —
DJAKARTA 4 (Agerpres).
Ca răspuns la chemarea Se

cretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate a țărilor 
Asiei- și Africii de a organiza la 

violare a sapțiului aerian al Tu
nisiei. Artileria franceză a des
chis în repetate rînduri focul a- 
supra posturilor de frontieră tu
nisiene".

• CAIRO. Imamul Omanului, 
Ghaleb Ben Aii, a luat parte ia 
convorbirea care a avut loc la 3 
septembrie între președintele Nas*  
ser și regele Ibn Saud al Arabiei 
Saudite. După convorbire imamul 
Omanului a declarat reprezen
tanților presei că atît președin
tele Nasser cît și regele ibn 
Saud și-au exprimat sprijinul față 
de lupta patrioților omanezi îm
potriva dominației coloniale bri
tanice.

• TOKIO. La 1 septembrie sta
tul major tehnico-științific pentru 
problemele producției proiectile
lor teleghidate de pe lingă direc
ția apărării naționale a Japoniei 
a înceout încercările unui proiec
til teleghidat de tip „Aer-Aer", 
construit de uzinele japoneze.

• LENINGRAD. Sînt pe termi
nate ultimele lucrări în vederea 
pregătirii primei curse a spărgă
torului de gheață atomic „Lenin“. 
Este pe sfîrșite verificarea tuturor 
mecanismelor, sistemelor și ins
talațiilor acestei uriașe nave. Re
cent a fost efectuată cu bune re
zultate încercarea elicelor navale 
la rotire.

• TOKIO. La 3 septembrie S. 
P. Suzdalev, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al U.R.S.S. în Japonia, 
a transmis reprezentanților noii 
asociații a medicilor japonezi și 
asociației „japonia—U.RS 8.“ da
rul oferit de Academia de Științe 
medicale a U.R.S.S. — o canti
tate de vaccin antipoliomielitic 
pentru 2U.000 de vaccinări 
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nul din exponatele cele mai inte
resante ale expoziției americane. 
El a exprimat ideea că expoziția 
ar fi fost mult mai interesantă 
dacă în cadrul ei s-ar fi expus 
strunguri, mașini și alt utilaj in
dustrial al cărui nivel tehnic dte 
producție este atît de ridicat în 
Statele Unite.

Conducătorii sovietici au vizitat 
etajul al II-lea al pavilionului 
principal, unde se află expoziția 
de tablouri ale pictorilor contem
porani americani, iar apoi expo
ziția de lucrări ale sculptorilor 
americani din Aleea Mestecenilor.

Pe o platformă acoperită cu 
umbrele din mase plastice a fost 
prezentată moda americană. N. 
S. Hrușciov, A. I. Mikoian și per
soanele care îi însoțeau au acor
dat atenție modelelor de îmbră
căminte pentru sportivi, munci
tori, copii, modelelor de îmbrăcă
minte din țesături din fibre arti
ficiale.

Părăsind expoziția, N. S. Hruș
ciov și A. I. Mikoian au mulțumit 
lui Harold McClellan pentru po
sibilitatea de a lua cunoștință de 
secțiile pe care au dorit să le vi
ziteze.

Conducătorii sovietici au vizi
tat expoziția timp de peste o 
oră.

potriva experiențelor cu arma 
atomică în Sahara“. Comitetul 
național al partizanilor păcii 
din Indonezia si Comitetul na
țional indonezian de luptă îm
potriva armelor atomice și cu 
hidrogen au adresat o declara
ție comună guvernului Indone
ziei în care îi cer să protesteze 
cu hotărîre împotriva intenției 
Franței de a efectua experiențe 
cu arma atomică în pustiul Sa
hara.

Președintele Indoneziei. Su- 
karno. a adresat Secretariatului 
permanent al Consiliului de so
lidaritate a țărilor Asiei și A- 
frîcii de la Cairo o telegramă 
în care cere guvernului francez 
să renunțe la planurile de a ex
perimenta bomba atomică în Să
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Scrisoarea adresată de C. C. al P. C. 
din Germania delegaților la Congresul

li. 5.
BERLIN 4 (Agerpres)
„Principalii dușmani ai clasei 

muncitoare germane și ai sindi
catelor sînt Adenauer, Strauss și 
Schroder, militariștii și proprie
tarii concernelor. împotriva aces
tora sindicatele trebuie să ducă 
o luptă hotărîtă“, se spune tntr-o 
scrisoare adresată de C.C. al P.C. 
din Germania delegaților la cel 
de-al 5-lea Congres al Uniunii 
Sindicalelor din Germania occi
dentală (U.S.G.O.) care și-a în
ceput lucrările zilele acestea.

Referindu-se la fenomenele de 
criză din economia vest-germană 
C.C. al P.C. din Germania arată 
că principala cauză a crizei în 
desfacerea cărbunelui se datoreș- 
te politicii antinaționale și ostile

Tulburări în Ärgentina
BUENOS AIRES 4 (Agerpres).
După cum s-a anunțat în mod oficial generalul Carlos 

Țorenzo Montero, comandantul suprem al armatei argentinie- 
ne, a fost destituit din postul său și înlocuit cu generalul Pe- 
dro Castineiras. Ministrul de Război a ordonat de asemenea 
arestarea a 17 generali adepți ai lui Montero. După cum re
latează agenția Reuter, comandanții garnizoanelor din Cordo- 
ba si Bahia Bl anca au anunțat că nu recunosc înlocuirea lui 
Montero și că nu vor primi, ordine decît de la acesta. De ase
menea ei cer demiterea actualului ministru de Război, gene
ralul Anaya. La Buenos Aires au fost aduse noi unități mi
litare pentru întărirea garni zoanei.

0 dezmințire a Agenției 
vietnameză de informații

HANOI 4 (Agerpres)
După cum transmite Agenția 

vietnameză de informații, un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dezmințit 
știrile publicate de unele ziare 
occidentale și reluate de Departa
mentul de Stat al S.U.A. și de 
unele cercuri oficiale din alte 
țări cu privire la o pretinsă oar- 
ticipare a unor unități militare 
ale R.D. Vietnam la luptele din 
Laos. Purtătorul de cuvînt a ca
lificat aceste știri ca fiind „în 
întregime inventate“. Aceste știri, 
a arătat purtătorul de cuvînt, au 
drept scop să creeze un pretext 
pentru o intervenție mai intensă' 
a Statelor Unite în afacerile in
terne ale Laosului și să distrugă 
atenția de la acțiunile imperia
liștilor americani șt ale guver
nului Sananikone, care urmăresc 
să provoace un război civil în 
Laos.

---- O-----

Declarația 
Ligii coreenilor 

din Japonia privind 
respectarea acordului 

de repatriere
TOKIO 4 (Agerpres)
Conducerea Ligii coreenilor din 

Japonia a dat publicității la 3 
septembrie o declarație de pro
test în legătură cu regulile de 
repatriere publicate la Tokio de 
către Crucea Roșie din Japonia. 
Liga consideră că aceste reguli 
sînt în contrazicere cu prevede
rile acordului de repatriere.

In declarație se atrage atenția 
asupra faptului că odată cu a- 
propierea termenului de repatrie
re s-a intensificat simțitor ac
tivitatea agenților lisînmaniști și 
a celorlalte elemente care împie
dică înfăptuirea repatrierii. Fa
ță de persoanele care și-au ex
primat dorința de a se înapoia 
în patrie se duce o campanie de 
prigoană și intimidare, iar în 
lagărul Omuka s-a ajuns chiar 
la linșarea celor care s-au în
scris pentru repatriere.

Partea japoneză, se arată în 
declarație, tolerează încercările 
de a determina pe cei înscriși 
pentru repatriere să revină asu
pra hotărîrii lor de a se întoar
ce în patrie.

Lâga cere Crucii Roșii din Ja
ponia să dea dovadă de corecti
tudine în ce privește traducerea 
în viată a acordului de repatrie-

G, O.
clasei muncitoare dusă de Bonn 
în domeniul economiei și înar
mărilor. In scrisoarea sa C.C. al 
P.C. din Germania cheamă la 
luptă organizația U.S.G.O. îm
potriva politicii economice a 
Bonnului și a monopolurilor vest- 
germane care creează o primejdie 
pentru existența a sute de mii de 
familii de mineri.

Minerii vest-germani, se spune 
în continuare în scrisoare, aș
teaptă ca congresul să ia mă
suri eficiente în vederea satisfa
cerii revendicărilor lor juste. 
U.S.G.O. are datoria să sprijine 
lupta minerilor împotriva „schim
burilor nelucrătoare“ din mine și 
a închiderii minelor, pentru ma
jorarea salariului și îmbunătăți
rea condițiilor de muncă.
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Reînnoiii-uă abonau > 9 .
la ziarul

„Steagul roșu“ i
Abonamentele se pri- J 

mese de către difuzorii din :• 
întreprinderi și instituții, de •: 
către factorii poștali și la :• 
oficiile P.T.T.R.

PROGRAM DE RADIO
6 septembrie

PROGRAMUL I. 7.15 Concert 
de dimineață, 8,30 Fragmente 
din suita „Scene de balet" de 
Glazunov, 9,00 Teatru la micro
fon pentru copii, 10,00 Muzică 
populară romînească, 10,50 Con
cert de muzică din operete,. 12,10 
Buchet de melodii. 13,10 ne, 
toate, pentru toți, 14,00 Cor? 
de muzică populară romînească 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă, 14,45 Cîntă orchestra 
de estradă Radio, 16,10 Hai 
să-ntindem hora mare. 16,40 So
liști și orchestre de muzică u- 
șoară, 17,15 Concert simfonic 
popular, 17,45 Muzică, 19,35 
Soliști de frunte ai muzicii popu
lare romînești, 20,00 Teatru la 
microfon : „Britannicus“, Tradu
cere și adaptare radiofonică de 
Dinu Bondi și Radu Popescu, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport, 22.30 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 
7,00 Cu cîntecul și dansul pe 
meleagurile patriei, 8,00 Muzi
că ușoară, 8,30 Clubul voioșiei, 
8,50 Din muzica popoarelor, 
10,00 Concert pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 10,50 
Concertul orchestrei de cameră 
din Praga, 12,35 Concert dis
tractiv, 13,10 Din cele mai ¿u- 
noscute melodii populare romî
nești, 14,30 Cine știe cîștigă 1 
15,30 In vîrtejul jocului, 16,15 
Interpreți celebri care au con
certat în București, 16,45 Vor
bește Moscova ! 18.00 Muzicii u- 
șoară imprimată pe discuri „E- 
lectrecord“, 18.30 Concert popu
lar de muzică romînească, 19,15 
Muzică de estradă, 20,05 Noi în
registrări de muzică populară 
romînească. 20,35 Muzică de 
dans, 22,00 Cîntece lirice.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : O slujbă importantă; AL. 
ȘAHI A: Taina lui Zemskov; 
LONEA: Zile furtunoase: PE- 
TRILA: Startul tinereții; ANt- 
NOASA: Amigo; VULCAN:
Oleko Dundici; LUPENI: Cei 
44; URICAN’ : Ivan Brovkin se 
însoară.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


