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In fruntea întrecerii - 
minerii din Uricani

In întrecerea socialistă ce 
se desfășoară între exploatările i 
miniere din Valea Jiului, la-)
cui de frunte continuă să-l ? 
mențină minerii de la cea mai ’ 
tînără exploatare din Valea 
Jiului — Uricani. Cele două' 
decade ale lunii septembrie 
minerii de aici le-au încheiat 
cu un plus de 2274 tone de 
cărbune cocsificabil. La acest 
frumos rezultat un aport de 
seamă au adus minerii secto- 
rului I care au extras cea mai S 
mare cantitate de cărbune:) 
1350 tone de cărbune în afa-,» 
ra planului de producție. Și < 
minerii din sectorul II pot să ' 
se mîndrească cu cele peste ( 
900 tone de cărbune ce le-au \ 
dat supra plan. ;

In această perioadă s-au e- 
vidențiat brigăzile de mineri i' 
conduse de Vascul Dumitru, i 
Năsăleanu Miron, Bria loan, 
Scorpie Nicolae și alții. >

Realizarea de cît mai însem mate economii a devenit o preocu
pare principală a muncitorilor turnători de la U.R.U.M.P. Tovară
șul Balogh losif, responsabilul brigăzii de zidari-șamotori este 
unul dintre luptătorii de frunte pentru mai multe economi). Bri
gada lui economisește lunar peste 2000 kg. cărămizi de magne- 
zită precum și alte materiale.

IN CLIȘEU : Zidarul șamotor Balogh losif în timpul lucrului.
---------------- O-----------------

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
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' Minerii Petrilei continui 

să se afirme

Decada a doua a lunii sep
tembrie a fost încheiată de 

minerii Petrilei cu un plus de1 
1345 tone de cărbune energe-1 
tic. Sectorul II, deținătorul, 
distincției „Casca de aur a) 
tehnicianului“ care extrage r 
ritmic cantități sporite de căr-' 

) bune peste sarcinile de plan ( 
j și care în ultimii trei ani n-a 
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rămas nici într-o lună sub 
plan, și de data aceasta se 
situează printre 
fruntașe ale minei. De altfel 
minerii de Ia acest sector tre
buie să mai extragă ceva mai . 
mult de 100 tone de cărbune ( 
pește plan pentru a-și înde- Ș 
plini angajamentul anual de ) 
20.000 tone de cărbune. Bine > 
au muncit în aceste două de- r

( cade ale acestei luni și sec- ? 
< toarele III și IV care au ex- Ș 
{ tras între 100—500 tone de \ 
Ș cărbune energetic supra plan.'

(' La minele Lonea, Vulcan l 
$ și Lupeni trebuie luate (

măsuri urgente pentru '
lichidarea rămînerii în urmă (

Mai sînt însă unele mine ( 
care în aceste două decade ale ( 
lunii septembrie nu au reușit \ 
să-și realizeze planul de pro- S 
ducție. Mina Lonea, de exem- } 
piu, are un minus de 1748 ? 
tone de cărbune. Vulcanul 1184 t 
tone și Lupeniul 891 tone. Este ( 
necesar să se analizeze aceas- \ 
tă stare de lucruri și să se ia J 
de urgență măsuri pentru în-) 
deplinirea sarcinilor stabilite) 
de plenara Comitetului raio- ? 
nai de partid privind ridica- ( 
rea producției și productivită- ( 
ții muncii și reducerea prețu- > 
lui de cost.

sectoarele

Grijă față de
In luna august și în perioa

da scursă din septembrie bri
gada de muncă patriotică nr. I 
din cadrul sectorului de trans
port al minei Uricani a partici
pat la numeroase acțiuni de 
muncă voluntară.

Pentru a feri magazia 1. E. 
Lupeni și culbutorul de la pa
sajul lung de inundații, brigada 
a săpat prin muncă voluntară 
un șanț de scurgere a apei fă- 
cînd totodată și două podețe. 
Brigada a mai extras din Jiu 
circa 25 m. c. balast pentru a- 
menajarea unei stații de redre
sare la cantonul nr. 2, a recu
perat prin demontarea unei ba
răci vechi circa 6 metri cubi de 
material lemnos.

Un cablu schimbat

i

<
<
<

prin munca 
voluntară

Muncitorii din secția funicu- 
lar a sectorului VIII de la Ani- 
noasa sînt hotărîți să realizeze 
cît mai 
scop ei 
o sută 
diferite reparații. Pînă în pre
zent au schimbat 250 metri li
niari cablu de funicular și 22 
metri liniari de cablu flexibil 
de la contragreutate. De aseme
nea, ei au transportat 400 me
tri liniari-cabul purtător de cupe 
la o distanță de peste 2 kilo
metri. S-au evidențiat în mod 
deosebit la aceste lucrări tova
rășii Ionescu Ioan, Iovan Liviu, 
Moța Lazăr, Suhan Francisc și 
Sălceanu Ionel.

A. NICHIFOREL

multe economii. In acest 
s-au angajat să presteze 
de posturi voluntare la

Lupeni — intrarea minerilor în șut.

avutul obstesc
La aceste acțiuni, ce au 

stituit un ajutor prețios în
con- 

mun- 
ca sectorului de transport al mi
nei, au participat cu entuziasm 
tovarășii Taiga Constantin, Hur- 
ban Gheorghe, Georgescu Con
stantin și alți tineri membri ai 
brigăzii.

FIDLER IOSIF 
corespondent

♦♦♦♦

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a fost 
primită cu mare satisfacție de 
minerii Văii Jiului. Pentru îm
bunătățirea continuă a nivelu
lui de trai, pentru realizarea e- 
conomiei de un miliard de lei, 
minerii au hotărît să muncească 
în acest an în așa fel încît căr
bunele pe care-1 d)au să coste cu 
20.000.000 lei mai puțin decît 
era planificat. Iată deci, de ce 
în actuala etapă de 
cinstea zilelor de 7 Noiembrie 
și 30 Decembrie, la chemarea 
entuziastă a colectivului minei 
Lonea, au răspuns pînă acum 
majoritatea colectivelor miniere 
din Valea Jiului cu angajamen
te sporite în ce privește extrac
ția de cărbune, creșterea pro
ductivității muncii și mai ales 
în privința economiilor la prețul 
de cost al producției brute.

Minerii de la Lonea — ini
țiatorii , întrecerii — și-au pro
pus să extragă peste planul a- 
nual 30.000 tone de cărbune, să 
realizeze un randament anual 
mediu mai mare cu 6,7 la sută 
decît cel planificat (în care 
scop vor lupta ca în ultimele 
cinci luni să lucreze cu un ran
dament mediu de 1,050 teme pe 
post) și să economisească ia 
prețul de cost în plus de sar
cina planificată 200.000 lei.

Pentru îndeplinirea și depă
șirea acestor obiective de onoa
re, colectivul minei Lonea și-a 
alcătuit, sub îndrumarea comi
tetului de partid, un minuțios 
plan de muncă, plan ce reflectă 
faptul că minerii au chibzuit bit- 
ne obiectivele de întrecere și 
sînt hotărîți să folosească toate 
rezervele interne. Redăm mai 
jos cîteva din principalele mă
suri luate la Lonea tocmai de 
a ilustra munca acestui colectiv 
care deține drapelul de exploa
tare fruntașă în ramura cărbu
nelui brun.

In chemarea lor minerii lo-
—___— • - - -

puțin decît

întrecere în

IN CENTRUL PROBLEMELOR
In încăperea de la intrarea în 

clădirea administrației minei Pe- 
trila există un loc care a devenit 
centru de atracție pentru miile 
de mineri care intră sau ies din 
șut trecînd prin sala de apel ori 
au treburi la organizațiile de 
partid și sindicat sau la birourile 
administrației. Trecînd prin acest 
loc minerii se opresc pentru o 
clipă spie a cerceta cu privirea 
titlurile articolelor publicate la 
gazeta de perete 
„Cărbunele pă
cii“. Și în mul
te cazuri ei în- 
(tîrzie mai mult, 
făcînd ciorchine

muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor de a găsi noi căi și po
sibilități de reducere a prețului 
de cost. Așa după cum. se arată 
în articol, pentru antrenarea bri
găzilor ca fiecare să aducă o con
tribuție cît mai mare la îndeplini
rea acestui angajament, începînd 
din luna curentă s-a planificat 
prețul de cost pe toate locurile 
principale de muncă ceea ce, 
după cum își exprimă autorul

Pe marginea noii ediții 
a gazetei de perete 
„Cărbunele păcii"

în jurul gazetei, pentru a citi unul 
sau altul din materialele care-i 
interesează.

„Cărbunele păcii“ este una din 
gazetele de perete bune ce apar 
în raionul nostru. La majoritatea 
concursurilor care au avut loc 
ea a obținut preinii și mențiuni 
pentru conținutul bogat și 
forma interesantă a edițiilor pu
blicate, pentru tratarea operati
vă și eficace a problemelor mi
nei, pentru aportul adus la mo
bilizarea colectivului în lupta pen
tru sporirea continuă a producției 
de cărbune și reducerea prețului 
de cost.

In rîndul acestor ediții se ali
niază și ediția apărută la 12 
septembrie a.c. Mergînd pe linia 
abordării celor mai importante 
probleme care stau în fața co
lectivului, colectivul de redacție 
a înmănunchiat în ediția amintită 
cîteva materiale interesante, scri
se frumos, care atrag atenția ci
titorului asupra sarcinilor și lup
tei minerilor de aici pentru înde
plinirea angajamentelor luate îp 
lumina documentelor plenarei 
G.C. al P.M.R. din iulie 1959.

Articolul semnat de tov. ing. 
Donin Francisc, spre exemplu, 
este consacrat luptei colectivului 
pentru cele 3.600.000 lei pe care 
s-a angajat să-i economisească 
la prețul de cost pînă la sfîrși- 
tul anului, oglindind frămîntările

convingerea, va 
stimula minerii 
la organizarea 
mai bună a mun
cii, sporindu-le 
interesul pentru 

economii mai mari, 
asupra unui alt te- 
pentru economii — 

articolul

realizarea de
Oprindu-se 

ren al luptei 
calitatea producției 
se ridică împotriva slabei preocu
pări pentru reducerea procentului 
de cenușă și pentru respectarea 
granulației normale pentru care 
mina a fost penalizată în luna 
august cu peste 280.000 lei.

Printr-un alt articol, semnat de 
tov. Moldovan Mircea, cititorii ga
zetei de perete sînt informați că 
în prima decadă a lunii septem
brie colectivul sectorului IV a dat 
peste plan 185 tone de cărbune, 
depășind în același timp produc
tivitatea planificată cu 5 la sută 
în cărbune și cu 8 la sută pe 
sector. Enunțînd succesele amin
tite, autorul nu scapă din vedere 
să arate și felul în care au fost 
ele obținute. Astfel, după ce a- 
mintește aportul unor brigăzi 
fruntașe cum sînt cele conduse 
de Iszlai Mihai, Cepălău Aurel, 
Karda Emeric, Turcaș Ion 
Munteanu Constantin, articolul 
scoate în evidență că pentru ridi
carea brigăzilor rămase sub plan 
organizația de bază P.M.R. din 
sector a antrenat un număr de 
brigadieri fruntași ca Turcaș 
Ion, Gaia Grigore, Timbus Anisie,

neni s-au angajat ca în ultimek 
5 luni 
16.542 
seama 
august 
Lonea 
mai bine de 13.000 tone de căr-1 
bune, măsurile luate acum pre^ 
văd asigurarea creșterii neîntre
rupte a volumului producției, > 
Astfel, în blocul 3 est vor fi li
chidate în termen scurt lucră
rile de asanare la abatajele 508 
și 509, pentru nivelarea blocu
lui, iar la abatajele 701 și 801! 
se va intensifica munca pentru 
asigurarea unei exploatări ra
ționale a blocurilor 7 și 8. O 
seamă de alte măsuri tehnice 
prevăd descongestionarea puțului 
orb nr. 6 fapt ce va înlesni co- 
borîrea producției din stratul 5 
la orizontul 500. Amenajarea 
puțului orb nr. 6 la orizontul 
500 va permite legarea minelor 
Lonea II și Lonea III deci o con
siderabilă îmbunătățire a trans
portului subteran.

Colectivul de aici s-a angat- 
jat să muncească în ultimele 5 
luni cu o productivitate medie 
de peste 1,050 tone pe post pen
tru a-și îndeplini unul din prin
cipalele obiective de întrecere5 
depășirea productivității planifi
cate în acest an cu 6,7 la sută. 
In august însă la Lonea randa
mentul mediu a fost doar de 
0,900 tone pe post. In următoa
rele 4 luni minerii de aici vor 
trebui să realizeze cel puțin 
3,400 tone de cărbune pe post 
spre a se putea menține pe ex
ploatare media de 1,050 tone pe 
post. Pentru îndeplinirea aces
tei sarcini de mare răspundere 
pe care minerii de aici și-au a- 
sumat-o, ei au venit cu o sea
mă de propuneri menite să du
că la ridicarea tuturor brigăzi
lor din abataje la nivelul înde
plinirii sarcinilor de plan în 
mod ritmic. Or, în privința a- 
ceasta la mina Lonea sînt încă 
multe de făcut. Experiența po
zitivă a minerilor din sectorul 
V unde toate brigăzile își în-
J ••

plan va trebui extinsă și la ce
lelalte sectoare, în special la 
sectoarele II și III ale minei. 
Măsurile luate pe baza propu
nerilor minerilor și care se re
feră în special la asigurarea a- 
provizionării ritmice a abataje
lor sînt bune și eficace. Fără 
crearea unor condiții optime de 
muncă tuturor brigăzilor vor fi 
însă lipsite, de succes.

Un alt obiectiv important al 
întrecerii îl constituie realizarea 
economiei suplimentare la pre
țul de cost. In primele 7 luni 
ale anului, minerii de la 
au economisit mai bine 
milion lei. deci urmează 
perioada care a mai rămas să 
economisească lunar cel puțin

Ing. GH. DUMITRESCU

să extragă peste plac 
tone de cărbune. Ținînd 
de faptul că pînă la 0 
a. c. diin abatajele de 13 
s-au extras peste plan,

deplinesc ritmic sarcinile

Lonea 
de un
ca în

(Continuare în pag. 3-a)
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M. CRISTESCU

(Continuare în pag. 3-a) i

Se pregătesc 
pentru concurs

Membrii echipei de teatc -i 
cadrul clubului minier din Lonea. 
se numără printre cei mai harnici 
artiști amatori înscriși la concur
sul bienal de teatru „I. L. Cara- 
giale“ al amatorilor, care se va 
desfășura începînd cu luna de
cembrie a acestui an în întreaga 
țară

Ințelegind că pregătirea unui 
spectacol teatral cere o muncă 
asiduă, continuă și perseverentă, 
ei, încă de pe acum, au început 
repetițiile cu piesele pregătite pen
tru concurs. Acestea sînt: piesa 
pe teme locale „Fușării“ de un 
autor loca), B. Geo și „Mielul 
turbat” de Aurel Baranga.

Formațiile artistice ale clubului 
de asemenea se ocupă în prezent 
de pregătirea unor programe în
chinate alegerilor, zilei de 7 No
iembrie și a Zilei Republicii.

BODA ELENA 
corespondent
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Jiul Petroșani Progresul București
întreaga desfășurare a întîl- 

nirii de fotbal de duminică, din 
cadrul campionatului categoriei 
A, dintre Jiul Petroșani și Pro
gresul București, a fost atît die 
mult influențată de arbitrajul 
lui Rusu Dumitru (Arad) încît 
numai acest fapt ar putea să 
constituie subiectul rîndurilor 
de față. Cunoscîndu-se bine ro
lul arbitrului într-o întîlnire de 
fotbal, în care cîteva greșeli de 
arbitraj pot anihila eforturile a 
22 jucători în timp de 90 de mi
nute, vom urmări pe scurt des
fășurarea jocului, menționînd și 
cîteva din „intervențiile“ nefaste 
ale arbitrului Rusu Dumitru.

După primele minute de joc, 
în ca*re elanul celor dtouă echi
pe promitea un spectacol fotba
listic de calitate, arbitrul Rusu 
Dumitru acordă cu ușurință o 
lovitură de 11 metri în favoarea 
oaspeților. Execută Caricaș, des
tul de slab, și Crtznic atent prin
de. Scăpați de acest „trac“, ju
cătorii Jiului pornesc la atac 
hotărîți să obțină victoria. In 
minutul 10 Cosmoc șutează pu
ternic de la 30 de metri, Bir- 
tașu nu poate reține și Ghibea, 
venit din urmă, trece în viteză 
pe sub mingea respinsă de por
tar. ratînd o ocazie bună.

Dovedind mobilitate, elan și 
viteză, înaintarea Jiului ataca 
mereu, forțînd deschiderea sco
rului. Dar în minutul 24, la un 
contraatac al oaspeților, arbi
trul Rusu Dumitru, spre sur 
prinderea tuturor, acordă o nouă 
lovitură de 11 metri în favoarea; 
bucureștenilor pentru un fault 
destul de ușor comis asupra lui 

■Mafteuță. Lovitura este, execu
tată de Soare, care înscrie uni
cul gol al oaspeților

Din acest moment nu șe mat 
poate vorbi de un 
cît clar. întreaga 
desfășoară un joc 
fund nemulțumită 
Si tocmai aici au

fotbal cît de 
echipă Jiul, 
nervos, pro- 
de arbitraj, 

greșit jucăto-

NOTA

„Prietenii lui huo“»
Deși sînt pe cale de dispa- ‘ 

riție, din cînd în cînd „priete- j 
nil Iui huo“, așa zișii prieteni« 
ai echipei favorite, care de fapt! 

t dușmanii ei, își mai ivesc J 
sămînța pe terenurile de sport, J 
asemenea buruienilor într-un * 
ogor. *

Și-au remarcat prezența a» J 
cești „prieteni ai lui huo“ și-n J 
meciul de duminică al Jiului* 
cu Progresul București. Aceș » 
tia după decizia cu totul in- * 
justă dictată în defavoarea» 
Jiului de arbitrul Rusu (acel • 
imaginar fault sancționat în * 
caieu prin penalty, care ne-a J 
costat un gol) n-au găsit altă • 
modalitate de a-și arăta indig- - 
narea decît prin huiduieli. A- J 
cest fapt, mai ales că s-a pe- J 
trecut sub ochii oamenilor de* 
ordine nu ne poate face cin-. 
ste. Nu pentru faptul în sine, * 
ci pentru ceea ce a urmat, cînd j 
o serie de „prieteni“ ai Jiului J 
l-au așteptat pe arbitru ia ie- • 
șirea din incinta stadionului, Z 
în stradă, cu porniri de-a drep- i 
tul huliganice. Intre aceștia J 
amintim doar cîțiva dintre cel • 
identificați -— I. Șaiovrci, I. * 
Racz, P. Stoica, L. Deneși, 1. * 
Munteanu etc. J

Ce rost a avut poziția lor ?! ♦ 
Există doar organe de specia- * 
litate chemate să sancționeze * 
incompetența arbitrului (Fedw- * 
rația de fotbal, colegiul cen ț 
trai al arbitrilor etc.), care î 
tocmai pentru a soluționa ast- 1 
fel de litigii sînt înființate. J
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rii petroșăneni. In loc să por
nească mai departe cu același 
elan, calm și siguranță ca sin
gurul mijloc de a putea obține 
o victorie, ei au jucat nervos, 
dezlînat, făcînd multe greșeli, 
situație de care au profitat bu- 
cureștenii retrași în apărare. 
Scorul rămîne astfel neschim
bat, pînă la sfîrșitul reprizei.

In a doua, parte a jocului Jiul, 
recăpătîndu-și oarecum calmul, 
forțează egalarea, pornind la un 
atac hotărît. Chiar în minutul 
47 Cosmoc șutează puternic și 
plasat, de la 18 metri, dar Bir- 
tașu, cu un salt remarcabil, re
ține aproape pe linia porții. Pe 
rînd Farkaș, Giurdărescu, Ghi- 
heâ, Crăciun șutează puternic, 
dar comportarea bună a lui Bir- 
tașu face ca rezultatul să rămî- 
nă neschimbat. In minutul 60 
însă lin apărător die la Progre
sul prinde balonul cu mîna a- 
proape pe linia porții. Lovitura 
de 11 metri este executată de 
Farkaș. Dar Birtașu respinge, 
intervine Ghibea șutînd într-un 
buchet de jucători și din nou 
Farkaș, care înscrie: 1 — 1. In 
tot acest interval de timp, ar
bitrul Rusu face noi greșeli, 
ceea ce duce la denaturarea jo
cului. El acordă cîteva lovituri 
libere de la 20—25 metri, în fa
voarea gazdelor drept „recom
pensă“. In același timp el opreș
te unele faze bine închegate ale 
Jiului, nerespectînd legea avan
tajului. Cu toate eforturile de
puse, Jiul nu mai poate schimba 
rezultatul, Progresul apărîndu-se 
în 8—9 oameni. In ultimele 10 
minute de joc în careul de 16 
metri al oaspeților se află 20 
de jucători, lipsind din fază 
doar Panait și Crîznic. In ulti
mele minute Crîznic mai are o 
intervenție demnă de remarcat, 
respingînd un șut puternic al 
lui Dinulescu.

Iată formațiile celor două e- 
chipe: JIUL PETROȘANI:
CRÎZNIC, Romoșan, PANAIT, 
Vasiu, Farkaș, CRĂCIUN, Ma
nea, Ghibea, COSMOC, CIUR- 
DARESCU, Nertea. PROGRE
SUL BUCUREȘTI : Birtașu, Do- 
brescu, CARICAȘ, Soare, PE- 
TRESCU, Știrbei, Birn, Smărăn- 
descu, DIN.ULESCU, MAFTEU- 

VASILESCU.

Cupa Dr. Petru Groza“ 
la tenis de cîmp

Duminică, a avut loc la Cu- 
gir întîlnirea die tenis de cîmp 
a juniorilor din toată regiunea, 
dotată cu „Cupa Dr. Petru Gro
za“. La această competiție din 
raionul Petroșani a participat 
echipa Minerul Lupeni. Dovedind 
o pregătire superioară, tenisme- 
nii lupeneni au cîștigat aproape 
toate întîlnirile. aducînd astfel 
asociației lor frumosul trofeu.

Echipa de juniori Jiul Petro
șani nu s-a deplasat la această 
competiție, în mod cu totul ne
justificat, cu toate că a fost a- 
nunțată din timp și că toate chel
tuielile de deplasare erau asi
gurate die Comitetul regional 
U.C.F.S. Deva-Hunedoara'.

*=*—

TURISM

întîlnire în stea 
pe vîrful Peleaga

Cu ocazia împlinirii a 75 de 
ani de la prima șarjă de oțel da
tă la Hunedoara, asociația spor
tivă Corvinid a organizat o în
tîlnire în stea în Retezat pe vîr
ful Peleaga. La această frumoai- 
să manifestare turistică, din rai- 
ionul nostru a participat o e- 
chipă compusă din 11 turiști de 
la Filatura Lupeni. Azi, la ca
bana Pietrele din masivul Rete
zat, turiștii participanți la aceas
tă întîlnire vor fixa o placă co
memorativă și vor face schimb 
de plachete și insigne.

*

TA,
M. D.

Rezultate din 
campionatul regional

• Minerul Aninoasa, preten
dentă la titlu, a jucat duminică 
sub orice așteptări. Dinamo O- 
răștie, adversara sa, deși a fost 
învinsă cu 4—2 a arătat mat 
mult fotbal decît Minerul. Fot
baliștii aninoseni par de la un 
timp foarte îngîmfați ceea ce 
dăunează mult în fotbal.

• La Vulcan echipa Minerul 
din localitate a întrecut cu 6—0 
Minerul Petrila.

• Alte rezultate : Parîngul Lo- 
nea — Victoria Hațeg 2—0; 
C.F.R. Simeria — Corvinul II 
Hunedoara 5—3; Dacia Orăștie 
— Victoria Călan 2—0.

Tot sprijinul Spartachiadei fetelor
Au trecut 3 săptămîni de la 

terminarea Celei mai importante 
competiții a tineretului — Spar- 
tachiada de vară — și iată că 
o nouă și importantă competiție, 
de data aceasta rezervată nu
mai tinerelor fete, a fost anun
țată.

Noua întrecere este foarte bi
ne venită, deși nu are un inter
val lung de desfășurare (două 
luni), care se va disputa în 3 
etape și anume: etapa pe aso
ciație, localitate și regiune.

Regulamentul acestei întreceri 
a fost deja difuzat unor asocia
ții interesate ca: Viscoza Lu
peni. Minerul Lupeni, Retezatul 
Uricanî, Voința Petroșani, aso
ciații care cuprind un număr a- 
preciabil de fete, unde se pot 
desfășura în bune condițiuni 
probele prevăzute în regulamen
tul de funcționare: șah, tenis 
de masă, tir și atletism.

Pînă în prezent, din cele con-

statate pe teren, la aceste aso
ciații nu au fost găsite prea 
multe realizări în această direc
ție. Se recomandă deci ca în 
timpul care a mai rămas șă se 
treacă de îndată la întrecerile 
interne ale asociației, avînd în 
vedfere și faptul că timpul se 
menține destul de favorabil a- 
cestor întreceri

De un real folos în această 
importantă competiție pot fi și 
profesorii de educație fizică. A- 
vînd în vedere și deschiderea 
școlilor de toate gradele și nu
mărul mare de tinere eleve din 
aceste școli, ele pot fi încadrate 
în întrecerile sportive din 
drul Spartachiadei fetelor.

, Noua competiție rezervată 
telor trebuie privită cu toată 
riozitatea. 
cît probele 
petiție au fost prea 
ticate de 
nostru.

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

Școlilor sportive U. C. F 
mai multă atenție

ca-

îe- 
se- 
cucu atît mai mult 

incluse în noua corn- 
puțin prac- 

din raionulfetele

s
A trecut aproape un an de 

cînd în Petroșani funcționează 
4 școli sportive U.C.F.S. cu 
specialitățile — lupte, tenis de 
cîmp, fotbal și atletism — în
ființate în scopul de a dezvolta 
aceste ramuri sportive rămase 
oarecum în urmă în Valea Jiu
lui, și roadele sînt cît se poate 
de minime, excepție făcînd într-o 
oarecare măsură dbar tenisul de 
cîmp și luptele. S-a greșit în 
primul rînd în modul de selec
ționare a tinerilor la aceste școli, 
nerespectîndu-se 
date, care prevăd printre altele: 
„Școlile sportive U.C.F.S. 
cuprinde în primul rînd elevi din 
școlile profesionale, de meserii, 
cît și elevi din învățămîntul de 
cultură generală“. Dar subapre- 
ciind instrucțiunile, antrenorii 
din cadrul școlilor U.C.F.S. au 
recrutat tineri la întîmplare, cei 
mai mulți în afara vîrstelor 
prescrise de regulament. La atle
tism, de pildă, majoritatea celor 
înscriși fac parte și din Școala 
sportivă de elevi, de pe lîngă 
Școala medie mixtă, care, con
form instrucțiunilor nu pot par
ticipa și la școlile sportive
U.C.F.S. Antrenorii școlilor
sportive U.C.F.S. au făcut aceas
tă „recrutare“ numai din dorin
ța de a completa numărul nece
sar școlii respective, neglijînd 
în același timp și pregătirea lor. 
La activitatea slabă desfășura
tă în cadrul secției dte atletism 
(antrenoare tov. Pintea Virgi
nia) a contribuit și lipsa mate
rialelor sportive necesare ca 
disc, greutăți, sulițe, cronome
tre etc. pe care ar fi trebuit să 
le asigure comitetul regional 
U.C.F.S. încă o piedică în

■1

instrucțiunile

vor

des-

In preajma deschiderii campionatului 
A
diția fizică necesară — în 
ciul cu Voința București (setul 
2) și în întîlnirea cu C.S.M. Iași 
— multe mingi au fost pierdu
te tocmai din această cauză.

Serviciile „bombă“ nu sînt 
stăpînite de toți jucătorii în a- 
ceiași măsură. Din lipsă de jo
curi de verificare nici blocajul 
nu funcționează perfect pe par
cursul unui meci.

In ceea ce privește trasul 
bombă scurt“ el poate fi rea- 

numai prin antrenament 
susținerea a

de
mai fost anun- 
îm urmă, pe te-

După cum a 
țat, cu o lună 
renul Progresul București, Fe
derația romînă de volei a orga
nizat turneul de calificare la vo
lei pentru categoria A la care a 
participat și echipa Utilajul Pe
troșani clasată pe locul II, în se
ria I-a din campionatul catego
riei B

Handicapată de la început 
prin lipsa de experiență a tur
neelor grele, echipa Utilajul Pe
troșani, a intrat în competiție 
cu un lot redus față de celelalte 
echipe, prezentînd 9 jucători și 
anume: Gornoviceanu A., Gor- 
noviceanu C„ Pintea Mihai, Le- 
păduș Gh., Cojocaru Traian, 
Pusac M., Traian Brandemburg, 
Hornicaru 1. și Nichi Rădules- 
cu. Ea a reușit totuși perfor
manța de a șe califica în cam
pionatul republican categ. A, si- 
tuîndu-se pe locul I și fără nici 
o înfrîngere.

Acest succes nu trebuie să în
fumureze colectivul și echipa, de
oarece în turneul de la Bucu
rești au ieșit la iveală și unele 
părț/ negative, organizatorice și 
tehnice care pot dăuna proaspe-

volei, categoria 
tei echipe promovată în catego
ria A.

Echipa trebuie să aibă un an
trenor oficial, salariat. Pînă a- 
cum, această funcție a fost în
deplinită de prof. Pintea Mihai 
— de a cărui activitate este 
gată și promovarea în categ. 
dar să fii jucător și antrenor 
același timp nu este permis 
categoria A.

Echipa are neapărată nevoie 
de echipament sportiv, de teren 
de antrenamente etc.

Pentru înlăturarea acestoi 
greutăți asociația Utilajul Petro
șani a fuzionat la disciplina vo
lei cu Știința Petroșani. Acțiu
nea aceasta este salutară și face 
posibil ca echipa în viitor să 
pyată beneficia de condiții co
respunzătoare pentru a putea 
menține locul cîștigat.

Referitor la componenții echi
pei — vîrsta medie 20 ani — 
se poate afirma că ea cuprinde 
elemente talentate și dacă vor 
îi sprijinite vor putea da în vii
torul apropiat satisfacția unor 
meciuri de înalt nivel.

Dar deocamdată jucătorii, din 
lipsă de antrenament nu au con-

me-

le- 
A, 
în 
în

»? 
lizat 
continuu și prin 
multiple jocuri de verificare.

Cu ocazia turneului de la Bu
curești echipa a arătat că-și me
rită cu prisosință locul ocupat. 
Dar pentru ca minerii Văii Jiu
lui să se poată mîndri cu echi
pa de volei din categoria A este 
absolut necesar să se înlăture 
de pe acum toate greutățile și 
deficiențele de organizare, iar e- 
chipa să pornească la antrena
ment temeinic. Numai astfel se 
poate face față cu succes întîl- 
rilor din 
activează 
din țară.

cadrul categoriei unde 
cele mai bune echipe

Prof, I. FANE

fășurarea activității secției de 
atletism a constituit-o proasta 
întreținere a pistei de atletism 
de la stadionul Jiul care este cu 
totul necorespunzătoare pregăti
rii tinerilor atleți.

Acum, în preajma deschiderii 
noului an școlar U.C.F.S. care 
va avea loc Ia 1 octombrie ă. c. 
antrenorii secțiilor amintite tre
buie să analizeze temeinic cau
zele care au dus în anul prece
dent Ia o activitate atît de slr 
bă și să treacă die îndată la o 
recrutare corespunzătoare a ca
drelor și îndeosebi la pregăti
rea continuă și atentă a elevi
lor din cadrul școlilor U.C.F.S.

Pentru ca la sfîrșitul anului 
școlar viitor, să se vadă mai mul
te rezultate bune este de ase
menea necesar ca pregătirea ti
nerilor încadrați în școlile spor
tive U.C.F.S. să se facă pe ba
za unor planuri întocmite știin
țific, anunțate și controlate pe
riodic de organele U.C.F.S.

Antrenorii secțiilor au datoria 
să țină cu strictețe evidența e- 
levilor prezenți la antrenamen
te luînd măsurile corespunzătoa
re împotriva celor care nu frec
ventează cu regularitate cursu
rile școlii. Numai în felul â- 
cesta școlile sportive U.C.F.S. 
din Petroșani își vor atinge sco 
pul pentru care au fost create.

S. BALO1

La începutul returului 
campionatului 

categoriei B la rugbi
In prima etapă a returului 

campionatului categoriei B la 
rugbi, care a avut loc duminică, 
echipele din Valea Jiului — Mi
nerul Lupeni, Știința Petroșani 
și Utilajul Petroșani — au fost 
gazde.

La 
nerul 
Sibiu 
6—3 
biștii I

Lupeni echipa locală Mi- 
a întîlnit formația C.S.A. 
pe care a întrecut-o cu 

(6—3). Cu toate că rug- 
lupeneni nu sînt încă puși 

la punct cu antrenamentele, lip- 
sindu-le în primul rînd condiția 

muncit 
mult și și-au meritat victoria. 
Dar cu această ocazie s-a obser
vat din nou o lipsă totală de 
preocupare pentru buna organi
zare a competiției. De la sta
dion au lipsit oamenii de or
dine, iar cei cîțiva jucători ac
cidentați nu au putut primi a- 
jutorul medical necesar deoare
ce la stadion nu se afla nici un 
medic. Au fost chiar cazuri cînd 
pe teren au intrat și spectatori, 
ceea ce a îngreunat buna desfă
șurare a jocului. Sînt lipsuri 
față de care Asociația sportivă 
Minerul se face răspunzătoare 
și pe care trebuie să le înlăture 
cît mai curînd.

La Petrila, echipa Utilajul Pe
troșani a cedat în fața studen
ților cu 27—0 (13—0).

fizică necesară, ei au
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LA MINA AN INO ASA

PKiiile puttó ml an stolar 
al HMlMolni de partid slnl rasare io uia !
Pregătirea în bune condițiunî 

a noului an școlar al învăță
mântului de partid constituie 
una din sarcinile imediate ce 
stau în fața organizațiilor de 
partid. Numeroase organizații de 
partid din raion acordă într-a- 
devăr atenția cuvenită acestei 
importante laturi a muncii de 
partid. S-a terminat recrutarea 
cursanților, numărul membrilor 
și candidaților de partid, precum 
și al tovarășilor din activele fă
ră de partid încadrați în învă- 
țămînt e mult mai mare decît 
cel de anul trecut. Organizațiile 
de partid au recrutat un număr 
sporit de propagandiști, deoare
ce1 în noul an școlar vor func
ționa un număr mult mai ma
re de cercuri și cursuri. La Pe
trila, Lupeni, Vulcan și în alte 
localități s-a terminat reparti
zarea cursanților pe cercuri și 
cursuri, precum și întocmirea ca
ietelor de evidență. Au început 
să se desfășoare întîlnirile în
tre propagandiști și cursanți. 
Se fac pregătiri intense, pentru 
ca învățămîntul de partid — 
principalul mijloc de educare 
marxist-leninistă a membrilor și 
candidaților de partid) — să se 
desfășoare la nivelul cerințelor.

In unele locuri se observă în
să întîrzieri în pregătirea noului 
an de învățămînt de partid. Așa 
stau lucrurile, spre exemplu, la 
Aninoasa. Și aici s-au obținut 
unele realizări: s-a terminat re
crutarea cursanților, a fost se
lecționat un număr sporit de pro
pagandiști, între care tovarășii 
Gîte| Teodor, Toma Ioan, Tres-

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

Folosirea rezervelor interne — 
condiție de bază în lupta pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 

în întrecere!
(Urmare din pag. l-a)

200.000 lei. La Lonea există su
ficiente rezerve interne care pot 
contribui la realizarea acestui 
obiectiv. Mare parte din aces
tea au fost descoperite de mi
neri cu ocazia verificării amă
nunțite a posibilităților fiecărui 
loc de muncă în parte. Astfel, 

^-au concretizat o seamă de mă
guri privind îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, mecanizarea și 
raționalizarea transportului, re
ducerea posturilor neproductive. 
La Lonea s-a introdus pușcarea 
obligatorie separată a Cărbune
lui de steril. Au fost luate de a- 
semenea măsuri pentru reduce
rea efectivului neproductiv. Se 
socotește că prin darea în folo
sință a circuitului automat de 
la minele I și II se vor putea 
elimina peste 20 posturi nepro
ductive, iar prin transportarea 
producției la Petrila (măsură ce 
se va aplica în curînd) doar în 
două schimburi vor fi reduse 
alte 7 posturi pe zi. De aseme
nea în urma propunerilor făcute 
de mineri, compresoarele vor fi 
oprite timp de o oră între schim
buri, lucru ce va contribui la 
reducerea prețului de cost cu 
aproape 100.000 lei.

Un deosebit accent se pune pe 
micșorarea continuă a consumu
rilor specifice, în special la lemn 
de mină. Cum au socotit tova
rășii de la Lonea că vor putea 
reduce consumul de’ lemn cu 2 
la sută pe lună ? Mai întîi, s-a 
socotit că la unele abataje, cum 
sînt cele din sectorul I (abata
jele 103, 104, 105) unde presiu
nea este mică se poate recupera 
o bună parte din lemnul folosit 
la armare. In galeria de bază pe 
stratul 5 se va arma cu inele 
de bolțari, iar la blocul 4 și 3 
est în stratul 5 susținerea me
talică din preabataj se va recu
pera în întregime. Minerii de 
aici vor aplica o metodă deose
bit de îndrăzneață : să armeze 
metalic în abatajele cameră. Me
toda aceasta de armare, pentru 
care trebuie mai activ să-și spu
nă cuvîntul și serviciu] tehnic 
din cadrul C.C.V.J. le poate a- 
duce o economie de cel puțin 

tian Iosif, Feier Mihai, mineri 
și muncitori fruntași în produc
ție. Sînt condiții pentru ca în 
acest an școlar cercurile și cursu
rile să fie formate pe organiza
ții de bază, ceea ce va asigura 
o mai bună îndrumare și un 
control mai susținut din partea 
organizațiilor de bază asupra 
muncii de propagandă.

Pînă la 1 octombrie — data 
deschiderii noului an școlar al 
învățămîntului de partid — a mal 
rămas puțină vreme și la Ani
noasa mai sînt încă multe de 
făcut. Nu au început și nici n-a 
fost alcătuit programul desfășu
rării întîlnirilor dintre propa
gandiști și cursanți. Nu s-a ter
minat formarea cercurilor, n-au 
fost încă întocmite cărțile de e- 
vidență. Pregătirile pentru noul 
an școlar al învățămîntului de 
partid sînt rămase în urmă. Prin
cipala vină pentru această stare 
de lucruri o poartă comitetul de 
partid.

Este adevărat, au existat șî 
greutăți, mai ales datorită fap
tului că responsabilul cu mun
ca de propagandă și agitație 
din comitetul de partid e ple
cat. In cadrul comitetului de 
partid, în activul de partid al 
comitetului sînt însă mulți to
varăși care mobilizați la fapte, 
pot munci cum trebuie pentru 
pregătirea anului de învățămînt. 
Acest lucru trebuie făcut cît 
mai curînd, deoarece pînă la 
deschiderea anului școlar mai 
sînt puține zile și învățămîntul 
de partid trebuie pregătit cu 
toată răspunderea.

7—9 m. c., lemn la fiecare ca
meră din abataje.

La mina Lonea muncesc mi
neri harnici, membri și candidați 
de partid care nu odată au ară
tat că știu să mobilizeze între
gul colectiv prin exemplul lor 
personal, la lupta pentru înde
plinirea sarcinilor și a angaja
mentelor asumate în întrecere. 
Cu atît mai mult acum cînd mi
nerii de la Lonea au inițiat în
trecerea socialistă în cinstea zi
lelor de 7 Noiembrie și 30 De
cembrie, cînd la îndemîna co
lectivului există suficiente posi
bilități pentru îndeplinirea și 
depășirea noilor angajamente, 
sporite, comuniștii minei trebuie 
să se afle în fruntea tuturor în 
lupta pentru ca obiectivele che
mării să fie înfăptuite.

CAUZELE REUMATISMULUI
SI CUM SĂ NE FERIM DE EL

Reumatismul este una dintre 
cele mai vechi boli cunoscute în 
lume și în același timp și una 
din cele mai răspîndite din cité 
există, cauzînd cel mai mare nu
măr de zile pierdute din muncă, 
constituind totodată una din cau
zele principale ale bolilor de ini
mă. Astăzi în țara noastră, pe 
măsură ce condițiile de viață și 
muncă se îmbunătățesc tot mai 
mult, îmbunătățindu-se odată cu 
aceasta și condițiile sanitare, se 
înmulțesc și măsurile menite să 
înlăture cauzele îmbolnăvirilor de 
reumatism ceea ce duce la un 
număr tot mai mic de bolnavi. 
Factorii care contribuie la pro
ducerea reumatismului sînt des
tul de numeroși. Putem enumera 
în primul rînd infecțiile ce pot 
fi generate de tubul digestiv și 
mai ales așa zisele infecții de 
focar. Aceleași infecții le pot pro
duce și amigdalitele, sinusurile, 
și rădăcinile dinților cariați ca
re pot ușor ocaziona apariția îm
bolnăvirilor de reumatism.

Știut fiind că este cu mult mai 
ușor să prevenim boala decît s-o 
tratăm, este necesar ca amigda- 
lele, sinusurile, dinții cariați

IN CENTRUL 
PROBLEMELOR 

(Urmare din pag. l-a)

să preia conducerea brigăzilor 
mai slabe iar conducerea secto
rului a repartizat inginerii și 
maiștrii să răspundă de cîte o 
brigadă pentru a o sprijini în ve
derea realizării sarcinilor de 
plan.

Intr-o corespondență semnată 
de tov. Cătană Vasile se vorbește 
despre succesele obținute de ri
nele brigăzi cum sînt cele con
duse de Baciu Grigore, Enache 
Chiriță, Bartha Francisc, Somo- 
gyi Iuliu, Plescan Constantin ș.a. 
în care cîștigul pe post de miner 
este de peste 100 lei.

Temele articolelor publicate în 
cadrul ediției amintite arată că 
gazeta de perete „Cărbunele pă
cii“ se străduiește și reușește să 
fie în centrul problemelor actua
le. Nu încape îndoială că prin 
astfel de materiale gazeta de pe
rete aduce o contribuție impor
tantă la mobilizarea harnicului 
colectiv de mineri din Petrila în 
lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de plenara C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie 1959. 
Credem că această contribuție ar 
putea fi și mai mare dacă alături 
de materialele care înfățișează 
experiența pozitivă gazeta de pe
rete ar publica și articole critice 
și caricaturi prin care să comba
tă lipsurile, risipa, atitudinea îna
poiată față de muncă și avutul 
obștesc.

------- ----

O instalație net o Sosită
Cu un an în urmă, gospodă

ria minei Lupeni a început con
strucția unui „agregat-combinat“ 
pentru descărcarea cărbunelui 
din vagoane, încărcarea într-un 
siloz metalic și de acolo în auto
camioane, toate operațiunile fă- 
cîndu-se mecanizat.

După ce s-au cheltuit mulțî

să-i tratăm cît mai din timp pen
tru ca astfel să preîntîmpinăm 
ivirea altor boli.

O cauză destul de des întîlni- 
tă în apariția reumatismului o 
constituie intoxicațiile cu alimen
te alterate, alcool, medicamente 
neprescrise de medic, plumb, ox'd 
de carbon, benzină etc.

încă o cauză este traumatis-
»♦»

Sfatul medicului

mui repetat — mai ales la nive
lul încheieturilor care în felul 
acesta își pierd rezistența și pot 
ocaziona reumatismul. Supraali- 
mentația poate fi și ea o cauză 

•mai ales atunci cînd lipsește 
efortul fizic. Subalimentația la 
fel, în special atunci cînd lip
sește untul, carnea, ouăle, lap
tele.

Locuința umedă, fără aer și 
lumină, îmbrăcămintea năDotrivi- 
tă în anotimpul sau cu locul de 
muncă, curenții de aer, ținuta ne
corectă în timpul lucrului, obo
seala exagerată, turburările ova- 
riene, turburările psihice etc. sînt

Rezervă de cadre
a organizației de partid din sector

Una din organizațiile de bază 
de la mina Vulcan care și-a în
tărit cel mai mult rîndurile în 
ultimii ani este cea din sectorul 
V electro-mecanic.

Acest sector, pe bună dreptate, 
a fost declarat sector al tinere
tului. Aici lucrează un număr în
semnat de tineri. Toți tinerii mun
citori din sector- sînt utemiști. Fap
tul că sectorul V electro-mecanic își 
îndeplinește cu regularitate sar
cinile de producție, aducînd o 
contribuție însemnată la lupta 
minerilor din Vulcan pentru spo
rirea și ieftinirea producției de 
cărbune, oglindește ¡elanul în 
muncă al tinerilor muncitori elec- 
tro-mecanici.

Organizația U.T.M. din acest 
sector, constituie în același timp 
principala rezervă de cadre a orga
nizației de partid. Numai în cursul 
acestui an dintre membrii orga
nizației U.T.M. peste 20 de tineri 
au devenit candidați de partid. 
Printre aceștia se numără tova
rășii Duncă Dumitru, Șitz Carol, 
Altman Alexandru, Bucia Gheor
ghe, Incze Susana și alții.

La rezultatele obținute de orga
nizația de bază în întărirea rîn- 
durilor sale o contribuție însem
nată a adus-o și organizația 
U.T.M. care prin activitatea ei 
a căutat să trezească în rîndul 
tinerilor dorința de a deveni can
didați de partid.

Organizația U.T.M. a ținut 

bani, instalația respectivă a fost 
montată în tranzitul gării Lu
peni, urmînd a fi folosită pentru 
a se asigura o mai bună apro
vizionare cu cărbune a mineri
lor din Lupeni. Dar de atunci a 
trecut un an de zile și instala
ția respectivă, compusă dintr-a 
bandă transportoare, un siloz 

metalic, o lopată 
mecanică cu mo
tor electric șk 
troliu pentru în
cărcarea mecani
că a cărbunelui 
pe banda de 
transport, căi de 
rulare etc. stă 
nefolosită.

Această situa
ție este cunoscu
tă atît de gos
podăria minei 
Lupeni cît și de 
tov. Cosma Ale
xandru, director 
administrativ al 
C.C.V.J. dar mă
suri de punere 
în funcțiune a 
instalației — sau 
diemontarea ei — 
nu s-au luat.

tot atîtea cauze ce pot duce la 
îmbolnăviri de reumatism, cauze 
pe care trebuie și putem să le 
înlăturăm. Frigul, umezeala, va
riațiile de temperatură, fac ca 
rezistența organismului să scadă 
și să apară durerile reumatice. 
In special răceala repetată la pi
cioare duce foarte ușor Ia reuma
tism.

Saturarea organismului cu vi
tamina C mărește rezistența lui 
la răceală și împiedică boala să 
apară.

Dacă nu toți cei ce lucrează 
în condiții neigenice se îmbolnă
vesc de reumatism aceasta se 
datorește faptului că unii au mai 
multă rezistență la îmbolnăviri 
și alții mai puțină. In consecință, 
este foarte necesar ca să ne păs
trăm această rezistență și s-o în
tărim continuu. Să avem o grijă 
deosebită pentru păstrarea și în
tărirea rezistenței copiilor și ti
nerilor cu atît mai mult cu cît 
reumatismul poate să apară din 
fragedă copilărie (2—6 ani) pu- 
tînd astfel de timpuriu să atace 
inima lăsînd urme serioase pen
tru tot restul vieții. De aceea toți 
copiii care manifestă semne de 

cont de recomandarea biroului 
organizației de bază că educarea 
tinerilor pentru a merita înaltul 
titlu de membru de partid se 
face în primul rînd prin muncă. 
Ea urmărește ca fiecare utemist 
să fie exemplu de disciplină la 
locul de muncă și să-și îndepli
nească conștiincios sarcinile de 
producție. In acest scop cu spri
jinul organizației de bază ute- 
miștii au fost încadrați în echi
pe conduse de comuniști care îi 
ajută în ridicarea calificării 
lor profesionale și a nivelul,ui 
lor politic și ideologic. Așa i-a 
crescut comunistul Csato Ștefan 
pe tinerii Giurgiu Dezideriu și 
Berciu Mircea care au fost re
partizați să lucreze cu el. Tova
rășul Csato a discutat cu ei des
pre realizările regimului democrat- 
popular, despre evenimentele in
ternaționale, despre politica par
tidului, despre marea cinste de a 
face parte din partid și despre 
sarcinile unui membru sau can
didat de partid. Totodată, el le-a 
dat să citească Statutul partidu
lui și a discutat cu ei despre 
diferite prevederi ale acestuia. 
Nu după mult timp utemiștii Giur. 
giu Dezideriu și Berciu Mircea 
au fost primiți în rîndul candi
daților de partid.

Un rol important în educarea 
tinerilor în spiritul dragostei fa
ță de partid l-au avut și adună
rile generale U.T.M. La adunările 
generale participă de fiecare da
tă un membru al biroului orga
nizației de bază cum sînt tova
rășii Kárpáti Eugen, Potoțki Vil
helm, Nistor Eugen sau un alt 
comunist. Cu acest prilej ei vor
besc tinerilor despre lupta parti
dului, despre sarcinile unui mem
bru sau candidat de partid și 
despre felul cum trebuie să se 
pregătească un tînăr pentru a 
deveni candidat de partid. In a- 
ceste adunări se dezbat de ase
menea probleme legate de parti
ciparea tineretului la procesul de 
producție, la acțiuni de folos obș
tesc. Mobilizați de organizația 
U.T.M. tinerii din sectorul V au 
efectuat de la începutul anului 
peste 10.000 ore muncă voluntară 
în mină, la colectarea fierului 
vechi etc.

Organizația U.T.M. din secto
rul V Vulcan a obținut rezultate 
frumoase în pregătirea celor mâi 
buni utemiști de a deveni candi
dați de partid. In prezent din cei 
113 utemiști, cîți are organizația 
U.T.M., 53 sînt membri și candi
dați de partid. Această organi
zație U.T.M. se poate numi pe 
bună dreptate rezerva de. cadre 
a organizației de partid din sec
tor.

I. DU BEK

reumatism trebuie tratați la me
dic cit mai din timp,. măi cu 
seamă că la aceste vîrste reuma
tismul tratat la medic se poate 
vindeca destul de ușor. Cu mult 
mai greu poate fi vindecat un 
reumatism care îmbracă forme 
vechi, degenerative, netratate la 
timp.

Să nu dăm ocazii reumatismu
lui să se cuibărească în organis
mul nostru prin tulburări nervoa
se sau glandulare netratate la 
timp. Să nu muncim în poziții 
necorecte, să ne ferim de surme
naj, să ne ferim de traumatisme 
și să folosim o alimentație rațio
nală, pentru că în felul acesta 
devenim un teren nefavorabil pen
tru dezvoltarea îmbolnăvirilor de 
reumatism. Să folosim din plin 
dușurile și radiații cu ultra-vi<',c'- 
te, băi de aburi, haine de protec
ție, alimentație suficientă etc. și 
toate sfaturile pe care medicii le 
dau în acest scop. Să respectăm 
normele igenico-sanitare preconi
zate de medic și să le aplicăm în
tocmai. In caz de îmbolnăvire să 
ne prezentăm deîndată la medic 
urmînd întocmai tratamentul 
prescris pentru că numai așa pu
tem fi sănătoși și cît mai de fo
los nouă înșine, familiei noastre 
și colectivității în care trăim.

Dr. STANCESCU EUGEN
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VIZITA
tovorâșulai Hrușciov in Statele Unite

Sosirea la Sait Francisco
SAN FRANCISCO 21 (Ager- 

pres)
La 20 septembrie ora 18,15 ora 

locală, (21 septembrie ora 5,15 
ora Bucureștiului) N. S. Hrușciov 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a sosit la San 
Francisco. N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinați în gara San Francis
co de primarul orașului, George 
Christopher, de președintele Con
siliului pentru afacerile interna
ționale din California de nord și 
de președintele clubului „Com- 
monwealth“, Johnson.★

SAN FRANCISCO 21 cores
pondență specială :

După o ședere de 20 de ore 
la Los Angeles, conform progra
mului, duminică dimineață la 
ora 8,30 (ora 17,30 ora Bucureș
tiului), N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțesc au plecat cu 
trenul la San Francisco, într-o 
vizită de două zile.

Programul vizitei la Los An
geles a fost tot atît de încărcat 
ca și în zilele precedente, con- 
densînd într-un timp scurt deju
nul oferit de Erich Johnston, pre
ședintele Asociației producătorilor 
de filme, vizitarea studiourilor 
„20-TH Century Fox“, dineul da 
de primarul orașului la Consiliul 
pentru afacerile externe. Cele 
două discursuri rostite de șeful 
guvernului sovietic la dejun și 
dineu ocupă azi locul principal 
în ziarele americane.

Căutînd să evite ca sutele de 
mii de oameni să se adune pen
tru a saluta pe conducătorul gu
vernului sovietic, cum s-a întîm- 
plat Ia Washington și New York, 
autoritățile din Los Angeles au 
făcut o „inovație“ : Ele n-au per
mis cetățenilor să se apropie de 
aéroport și au ținut secret traseul 
pe care îl va urma convoiul ofi
ciul spre studiourile „20-TH Gen- 
tury Fox". Mai mult chiar, sub 
pretextul asigurării „securității”, 
ele s-au opus la vizitarea „Dis
ney land-ului“ (un parc de dis
tracții conceput de cunoscutul re
gizor și artist Walt Disney), care 
era prevăzută în program. Aceas
tă „invocare a măsurilor de se
curitate“ apare tuturor drept o 
măsură menită să împiedice pe 
cetățenii simpli americani de a 
luă contact direct cu conducăto
rul sovietic. Cu toate acestea de-a 
lungul întregului traseu — de 
la aeroport pînă la Hollywood oas
petele sovietic a fost salutat cu 
căldură de mii de cetățeni ai ora
șului.

După cum relatează „New Yori 
Herald Tribune“, 800 de actori 
alături de conducătorii industriei 
filmului american au ținut să a- 
siste la dejun. In același ziar, 
Margueritte Higgins scrie că a- 
cesta a fost ..cel mai spectaculos 
dejun care a avut loc la Holly
wood pentru un demnitar străin“, 
Prînzul a atras elita Hollywo- 
odului.

Ca și cuvîntările anterioare ale 
conducătorvl'ii sovietic rostite în

------------------■ ' ' ' - ■■ - ------------------------

Ansamblul de cîntece și dansuri 
al U. T. M.

CHIȘINĂU 21 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 19 septembrie a avut loc 
primul spectacol prezentat la Chi- 
șinău de Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Romînă. In
tr-o convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS cunoscu
tul critic muzical din R.S.S. Mol
dovenească, Vladimir Kurbet, a 
declarat că ansamblul se distinge 
printr-o artă fermecătoare care 
și-a însușit cele mai minunate 
trăsături ale creației muzicale 
populare. El a declarat de ase
menea că ansamblul se remarcă 

Statele Unite, discursurile de ieri 
au impresionat puternic audito
riul în fața căruia au fost rosti
te. Cu aplauze au fost primite 
la dineu cuvintele lui N. S. Hruș
ciov : Este mai bine să existe o 
atmosferă prietenească — o at
mosferă prietenească și liniștită, 
astfel ca oamenii să poată să 
nu se teamă pentru viitorul lor, 
pentru ca ei să poată să se du
că noaptea la culcare și să fie 
siguri că războiul nu va tulbura 
somnul lor nici astăzi, nici mîi- 
ne, nici poimîine; că ei vor fi 
siguri că pacea va fi eternă’’.

In cursul vizitării studiourilor, 
cunoscutul cîntăreț și actor ame
rican Frank Sinatar a fost ghi
dul. El a dat explicații în legă
tură cu turnarea secvenței de 
film la care oaspeții au asistat 
și în care a cîntat Maurice Che 
valier. Sinatar a executat și el 
un cîntec .Artista Shirley Mac- 
laine, interpreta principală a fil
mului „Can-can”, i s-a adresat 
lui N. S. FIrușciov: „Credeți-mă 
nu mi-a fost ușor să învăț n- 
ceste cuvinte în limba rusă.’ Dar 
sînt bucuroasă că vă pot vorbi 
în limba dv.: Bine ați venit la 
noi la Holywood. Sperăm că 
spectacolul nostru o să vă placă 
tot așa cum ne-au plăcut nouă 
artiștii sovietici”.

Artiștii americani au făcut de
clarații în care și-au manifestat 
deosebita satisfacție pentru vizi
ta înaltului oaspete.

In seara zilei de sîmbătă N. S. 
Hrușciov a participat la recepția 
oferită în cinstea sa de Consi
liul pentru problemele interna
ționale din Los Angeles. La di
neu au participat peste 1.100 de 
reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri și intelectualității din Ca
lifornia. După scurtele cuvîntări 
introductive rostite de primarul 
orașului, Paulson, și de repre
zentantul permanent al S.U.A .la 
O.N.U., Lodge, a luat cuvîntul 
N. S. Hrușciov fiind întîmpinat 
cu cordialitate de asistență.

Pe tot parcursul drumului spre 
San Francisco, de aproximativ 
750 km. populația orașelor Santa 
Barbara, San Luis Obispo, Sali- 
nas, San Jose, aștepta trecerea 
trenului oficial pentru a-1 saluta 
pe înaltul oaspete

In gări mulțimea adunată ți
nea în mîini placarde cu inscrip
ții în limbile rusă și engleză 
prin care îl salutau pe înaltul oas
pete. „Bună dimineața”, Ne pla
ce Nikita Hrușciov”, „O treabă 
foarte bună”, „Dezarmare cu con
trol sau fără control”, „Conti
nuați opera dv. bună!” și altele.

La sosirea la San Francisco N. 
S. Hrușciov s-a bucurat de o pri
mire deosebit de călduroasă. Mii 
de locuitori ai orașului au ovațio
nat pe oaspetele sovietic pe par
cursul de la gară la reședința sa.

In cursul după-amiezii N. S. 
Hrușciov a avut o întîlnire cu mai 
mulți lideri sindicali americani, 
fiind oaspetele lui Janes Garey, 
președintele Uniunii internaționa
le a muncitorilor din industria 
electrotehnică, radio și construc
ții de mașini.

la Chișinău
printr-o profundă originalitate și 
o înaltă tehnică de interpretare. 
Prin arta lor plină de vioiciune, 
membrii ansamblului dezvăluie 
sufletul poporului romîn și aceas
ta îi captivează pe spectatori. Cei 
7.000 de spectatori care au um
plut teatrul în aer liber în care 
a avut loc spectacolul, au aplau
dat călduros pe talentații artiști.

Cu spectacolele pe care le vor 
prezenta la Chișinău, artiștii ro- 
mîni își încheie turneul prin 
U.R.S.S. Timp de o lună ei au 
dat aproximativ 30 spectacole la 
Moscova, Lvov, Minsk, Simfero- 
pol, Odesa și alte orașe.

In centrul atenției opiniei publice 
mondiale

„inimile și glodurile noastre îl însoțesc 
pe N)k>te Sergheevici Hrușciov“

MOSCOVA 21 (Agerpres) —
„In aceste zile, inimile și gm- 

durile noastre îl însoțesc pe Ni
kita Sergheevici Hrușciov. Glasul 
lui în America este glasul mi
lioanelor de compatrioți ai mei“, 
— aceste cuvinte ale muncitoru
lui leningrădean Ivan Vasiliev, 
exprimă sentimentele tuturor oa
menilor sovietici care salută căl
duros călătoria președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. în 
Statele Unite. „Urăm succes iui 
Nikita Sergheevici”, „Călătoria

Declarațiile unor personalități din Finlanda, 
R. P. D. Coreeană, Japonia, R Cehoslovacă

21 (Agerpres)MOSCOVA
Ziarele care apar la Moscova 

continuă să publice declarații ale 
unor personalității de peste ho
tare în legătură cu vizita Iui N 
S. Hrușciov în S.U.A.

V. MELTTI. senatorul provii' 
ciei finlandeze Nylans: Princi
palul este să se stabilească o î 
țelegere reciprocă între cele două 
mari puteri. Popoarele mici nu au 
decît de cîștigat în urma acestui 
fapt pentru că contradicțiile din
tre marile puteri au complicat îr 
totdeauna viața țărilor mici.

Scriitorul coreean LI GI EN: 
Război sau coexistență pașnică ? 
La această întrebare care frămîn- 
tă întreaga omenire nu există 
decît un singur răspuns : coexis
tență pașnică. Poporul coreean 
a trecut printr-un război de trei 
ani. El prețuiește în mod deose
bit pacea și de aceea salută cu 
căldură schimbul de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower.

Poporul chinez consideră schimbul de vizite 
o victorie asupra adepților „războiului rece“

PEKIN 21 (Agerpres)
După cum transmite China 

Nouă în revista „Hunți“ a apă
rut un amplu articol semnat de 
Sun Tin-lin, vicepreședinte al Re
publicii Populare Chineze consa
crat celei de a 10-a aniversări 
a constituirii Republicii Populare 
Chineze. Referindu-se în acest 
articol la schimbul de vizite din
tre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower ca la un rezultat al efor
turilor permanente depuse de U- 
niunea Sovietică, China și cele
lalte țări socialiste în favoarea 
creării unei atmosfere de coexis
tență pașnică, Sun Tin-lin seriei

„Opinia publică mondială salu
tă cu căldură această acțiune care 
urmărește îmbunătățirea relațiilor 
politice dintre cele două mari pu
teri — Uniunea Sovietică șfe 
S.U.A. Oamenii își dau seama

HELSINKI — Ziarul „Kan- 
san Uutiset“ anunță că la 19 
septembrie a început la Helsinki 
plenara C.C. al Partidului Co
munist din Finlanda. După ra
portul lui I. Iunttila, secretar 
al C.C. al P.C. din Finlanda cu 
privire la situația internațională 
și internă și sarcinile P.C. din 
Finlanda, au început dezbaterile.

TEHERAN — La Teheran a 
sosit o misiune militară a S.U.A. 
pentru a duce tratative în pro
blemele militare cu guvernul 
iranian. ,

ATENA — La 19 septembrie 
în Grecia și Turcia au început 
mari manevre ale N.A.T.O. la 
care participă navele flotei a 6-a 
americane, forțe terestre și ma
ritime militare ale Greciei și 
Turciei. 

sa în S.U.A. va contribui la în
tărirea cauzei păcii”, „Prietenia 
sovieto-americană trebuie să se 
întărească” — aceste cuvinte put 
fi auzite în prezent pretutindeni 
în orașele și satele Uniunii So
vietice —- în secțiile uzinelor. în 
mijlocul familiilor, în instituții de 
învățămînt, pe străzi, în metrou, 
în șirul lung al oamenilor cate 
în fiecare dimineață asaltează 
chioșcurile cu ziare pentru a afla 
mai repede noutăți despre vizi
ta lui Hrușciov în S.U.A.

K. TOZABURO, reprezentant
al Asociației cooperatiste din Ja
ponia : Noi japonezii care am su
portat ororile bombardamentului 
atomic înțelegem cît se poate de 
bine ce calamități și nenorociri 
poate aduce un război modern 
Preîntîmpinarea lui — iată în ce 
direcție trebuie să fie îndreptate 
eforturile întregii omeniri

JAROSLAV PRUHA, președin
tele C.C. al Sindicatului lucrători
lor din transporturi și telecomu
nicații din Cehoslovacia condam
nă poziția conducerii AFL—CIO 
și a liderului Merny care au a- 
doptat hotărîrea de a evita con
tactele cu șeful guvernului sovie
tic. Noi considerăm, scrie el, că 
o asemenea politică este în con
tradicție cu interesele clasei mun
citoare, interesele păcii în întrea
ga lume. La ea trebuie să se re
nunțe și cu cît mai repede cu atît 
mai bine.

că aceste acțiuni vor contribui 
fără doar și poate la micșorarea 
continuă a încordării internațio
nale, la menținerea păcii în în
treaga lume. Poporul chinez sa
lută acest schimb de vizite, con- 
siderîndu-1 ca o victorie asupra 
adepților „războiului rece...“

PROGRAM DE RADIO
23 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică, 9,30 Vreau să 
știu 1 10,00 Concert din opere, 
11,03 Cîntă orchestra populară 
a Ansamblului „Ciocîrlia“, 11,33 
Arii și duete din operete, 13,05 
Muzică din baletele lui Glazu
nov, 13,30 Cîntece populare ro- 
mînești, 14,00 Concert de prînz, 
15,1Q Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 16,15 Vor
bește Moscova 1 16,45 Cîntece,
17,25 Muzică de estradă, 18,30 
Din creațiile lui George Enescu, 
19,20 Concert de muzică popu
lară sovietică, 20,25 Impresii din 
Romînia de Boris Polevoi, 20,40

• PUBLICITATE 
wu flWiiiniiih munuuiiH uimuniiuii tHiiiiiiiiEiii ihhiihw 

| ANUNȚ | 

î Se aduce ia cunoștin- Ș 
j ța tuturor celor intere- î 
î sați că s-a deschis casa ! 

; de odihnă „Parîngui“. ■ 
■ • 
i Accesul la casa de odihnă ■
■ „PARINGUL“ se va face cu î 
; autocamioanele I.R.T.A. care ■ 
î vor pleca din fața restaurau- ■
• tului Minerul în fiecare sîm- ■
■ bătă după-amiază la orele j 
; 17 și ¡8 și duminica la orele " 
î 6, 17 și 18.

■ Casa de oaihnă „PARIN- ■
■ GUL“ vă asigură cazarea tn !
» condițiuni optime precum și | 
; un bogat sortiment de rnin- S 
1 căruri și băuturi. '
• ■

0 NOUĂ TRAGERE
U „[flRTEfl (II PREMII“

Se acordă peste 7.000 cîș- 
tiguri constînd din:

Biblioteci (mobilier și1 
cărți); Televizoare; Aparate 
de radio; Motociclete; Cea
suri de mină, precum și alte 
obiecte de valoare, vă oferă 
tragerea IlI-a „Cartea cu 
premii“ din 15 noiembrie 
1959.

IMPORTANT DE ȘTIUT 
Prețul unui loz este de 3 

lei, și se pot procura în li
brării, prin difuzorii de car
te din întreprinderi, institu
ții și comune, precum și de 
la magazinele cooperativelor 
sătești.

Lozurile necîștigătoare vor 
fi preschimbate în cărți.

Se aduce la cunoștința 
celor interesați că la Insti
tutul de mine din Petroșani 
se mai primesc înscrieri pen
tru concursul de admitere 
la invățămîntul seral și fără 
frecvență pînă în ziua de 24 
septembrie 1959.

Informații suplimentare 
se pot cere de la secretaria
tul institutului — telefon

Interpreți romîni de muzică u- 
șoară, 21,00 Școala și viața, 
21,40 Cîntă Ion Luican, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorolo
gic și sport, 22,30 Muzică corală 
romînească. PROGRAMUL II. 
14,07 Melodii populare romî- 
nești, 14,30 Cîntece, 15,00 Pot
puriu de melodii de Rudolf 
Friml, 15,38 Muzică populară ro
mînească, 16,30 Piese instrumen
tale, 17,00 Muzică ușoară, 17,35 
Muzică din opere, 18,00 Folclo
rul în prelucrarea compozitori
lor noștri, 19,30 Teatru la mi
crofon : „Caragiale în vremea 
lui“ de Camil Petrescu, 20,55 
Cîntece, 21,15 Muzică ușoară, 
22,23 Muzică populară romî< 
nească.
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