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Proletari din toate tänile, uniti-vă !

águl roșu
4 pag. 20 bani

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

Uniunea

clasele 
didactic

elevilor din
a corpului

Tițescu Maria a ex-

Luna marii prietenii
Conferințe

In toate întreprinderile și in
stituțiile din Petroșani au avut 
loc în ultimele zile numeroase 
manifestări închinate Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

La școala medie mixtă, de pil
dă, au avut loc conferințe închi
nate acestei sărbători. Elevilor 
din clasele I—IV, dirigințiî le-au 
vorbit despre dovezile de prie
tenie ce ne leagă de 
Sovietică.

In fața 
V—VII și 
tov. prof. 
pus o conferință intitulată „Luna 
prieteniei romîno-sovietice“, ară- 
tînd legăturile de nezdruncinat 
care au cimentat prietenia dintre 
poporul nostru și marea Uniune 
Sovietică. O conferință tratînd 
același subiect s-a expus și în 
fața elevilor claselor VIII—XI. 
La conferințele închinate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice ce au 
avut loc în cadrul Școlii medii 
mixte din Petroșani au partici
pat peste 600 de persoane.

Fotomontaje
Manifestările de prietenie față 

de U.R.S.S. iau forme variate 
în cadrul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice.

Elevii clasei a X-a A de la 
Școala medie din Petroșani au 
întocmit două fotomontaje inte
resante. Intr-unui sînt 
fotografii care vorbesc despre 
primul satelit artificial lansat 
de Uniunea Sovietică și 
rea cu succes a rachetelor cos
mice sovietice. Cel de-al doilea 
fotomontaj cuprinde vederi din 
orașele U.R.S.S.

expuse

lansa-

M. C.
«-♦♦♦P

In după-amiaza zilei de 3 oc
tombrie în sala clubului comple
xului din Livezeni, deputatul co
munal Palade loan, a prezentat 
în fața alegătorilor din cir
cumscripția electorală nr. 34 o 
dare de seamă asupra activității 
Sfatului popular al comunei Is- 
croni, cît și asupra activității 
sale ca deputat, pe ultimele 6 
luni.

Cei peste 100 de muncitori, 
tehnicieni, funcționari ai com
plexului Livezeni și țărani mun
citori, au ascultat cu mult in
teres trecerea în revistă a rea
lizărilor sfatului popular local 
Iscroni. Printre realizări se nu
mără mărirea localului școlii de 
7 ani din Iscroni cu încă o sală 
de clasă. Lucrarea respectivă s-a 
realizat cu numai 1.400 lei față 
de 10.000 lei suma prevăzută în 
deviz, aceasta datorită muncilor 
voluntare prestate de părinții 
copiilor și folosirii pe scară lar
gă a unor materiale provenite 
din valorificarea resurselor lo
cale. Tot prin munci voluntare 
s-a amenajat o piață în Iscroni, 
care va fi împrejmuită cu gard 
din prefabricate. S-a înființat o 
măcelărie și o frizerie. S-au re
parat drumuri comunale și con
struit 3 podețe. Se plantează 
stîlpi pentru iluminatul public 
în cartierul Dîlja-Mică. La școa
la elementară din Surduc se con
tinuă împrejmuirea și săparea 
unei fîntîni. La acțiunile de fo
los obștesc au participat 687 per
soane prestînd un număr de 3220 
ore voluntare, ceea ce a adus e- 
conomii de 7912 lei

După prezentarea dării de 
seamă, oamenii muncii care au

VEȘTI DIN PETRILA

Fotoreporterul nostru a surprins o discuție între doi ingineri, 
tov. Breazu Cornel și loniță loan de la preparația Petrii a în pre
zența tov. ing. Florea Sabin, șeful uzinei. Ca de obicei simt puse 
Ia punct unele probleme privind asigurarea funcționării secției 
de brichetaj, secție cu o pondere însemnată în producția uzinei.

După prima decadă 
sectorului II al mi- 
continuă să se afle 
întrecerii socialiste. 
10 zile ale acestei

Colectivul 
nei Petrila 
în fruntea 
In ' primele 
luni harnicii mineri ai sectoru
lui au extras peste 700 tone de 
cărbune în afara sarcinilor de 
plan. ’

Brigăzile care au contribuit 
mai mult la obținerea aces- 
succeș sînt cele conduse de

Muncitorii lămpăriei obțin economii
Muncitorii de la lămpăria mi

nei Petrila contribuie și ei la 
reducerea prețului de cost al căr
bunelui. Astfel din lămpile de
gradate s-a confecționat un în
semnat număr de lămpi electri-

cel 
tui

arătat,
o serie
Firuț Dumitru

pe lin
de lip-

luat cuvîntul au 
gă realizări, și 
suri. Astfel tov. 
a arătat că sînt zile cînd ges
tionarul de la magazinul ali
mentar nu aduce pîine, iar loca
lul acestei unități, este murdar. 
Măcelăria a fost închisă pe tim
pul verii din lipsă de instalații 
frigidere etc.

Alegători ca : tov. Losanschi 
Alexandru, Andraș Iuliu, Man- 
dau Ion și alții au făcut o seamă 
de propuneri care au fost apoi 
concretizate în adunare într-un 
plan de lucru pe două etape.

Etapa I pînă la 7 Noiembrie 
cuprinde următoarele obiective: 
repararea drumului și podului 
care leagă complexul . de gara 
Livezeni, completarea iluminatu
lui public pe acest traseu, așter- 
nerea de balast pe drumul inte
rior principal din complex, vă- 
ruirea magazinului alimentar. 
Pentru etapa Il-a, intervalul 
de la 7 Noiembrie 1959 la 1 Mai 
1960 planul prevede următoarele 
lucrări : crearea de spații verzi 
în interiorul complexului și plan
tarea de arbori decorativi, lăr
girea parcului sportiv pentru a 
cuprinde noi baze sportive, a- 
menajarea unui ștrand, amena
jarea unui local de grădiniță 
pentru copiii salariaților între
prinderii 712..

Planul de lucru a fost votat 
cu însuflețire, iar cei prezenți 
s-au angajat să participe prin 
munci voluntare la realizarea 
lui, astfel ca circumscripția e- 
lectorală nr. 34 Livezeni să de
vină fruntașă pe raion.

N. SANDU 
corespondent

Marți
13 octombrie 

1953

de

către tovarășii Michiev Gheor
ghe, Firoiu loan, Păsărică Ni
colae și alții care au dat între 
100—200 tone ' 
plan.

La sectorul
gada condusă 
tul de partid 
dat și ea în 
tone cărbune 

cărbune peste

al minei, bri- 
către candida-

III
de
Enache Chiriță a 

această decadă 103 
peste plan.

lăm-

ce pentru mină, care au fost da
te în folosință. Prin recondițio- 
narea acestor lămpi s-au adus 
economii în valoare de 
15.000 lei.

De asemenea, muncitorii 
păriei au mai obținut economii 
în valoare de 4.600 lei prin re
pararea unor lămpi electrice și 
de benzină prin muncă volun
tară.

Printre fruntașii lămpăriei se 
numără tovarășii Kiss Dionisie, 
Borodi , Emil, Birtan Ștefan, 
Pîrja Valeria, Cipu Ana și alții.

peste

ÎN CARTEA DE PRODUCȚIE 
S-AU ÎNSCRIS NOI CIFRE

de mașina de 
lucrează ne

dispecer Mir-

i E ora zece. In biroul dispe- 
( cerului minei Aninoasa s-a lă- 
ț sat liniștea. Nu se aude decît 
’) zgomotul produs 
) calculat la care 
> stingherit tînărul 
? cescu Nicolae, După fiecare cal- 
? cui — el trece într-un registru 
( cifre. Unele cu cerneală roșie, 
\ altele cu cerneală albastră. Fa- 
\ ța îi exprimă mulțumire. De 
Ji fapt nici nu poate fi altfel. Ci- 
? frele pe care Ie înscrie în a- 

ceastă dimineață în cartea de 
i* producție depășesc cu mult pe 
? cele din ziua precedentă.

In sectorul I, la 8 octombrie, 
planul era realizat în proporție 
de numai 88,6 la sută. In astă 
dimineață, după trei schimburi 

(' rodnice cifra s-a schimbat cu 
( mult. Procentajul de îndeplinire 

a planului indică 91 la sută. 
Intr-o singură zi — la 9 octom
brie producția în sectorul I a 
crescut cu 2,4 Ia sută în com
parație cu ziua precedentă. Ce
lelalte trei sectoare productive 
ale minei extrag cărbune peste 
prevederile planului zilnic. Dar 
și în rubricile rezervate acestor 
sectoare dispecerul trece în a- 
ceastă dimineață cifre noi — 
cifre frumoase. In rubrica re
zervată sectorului II cifra de 
îndeplinire a planului pe pri-

>
>
)
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Anul XI 
(XVI) Nr. 3111

SprrPr^rea brigăzilor cu rezultate 
mai slabe — o inițiativa 

care trebuie larg răspîndită
La luarea angajamentelor în 

emstea zilelor de 7 Noiembrie și 
30 Decembrie, minerii tuturor 
exploatărilor carbonifere au con
siderat drept cea mai importantă 
rezervă internă ridicarea tuturor 
brigăzilor la nivelul realizării 
ritmice a sarcinilor de plan. 
Așa dar o atenție deosebită este 
necesar să se acorde organiză
rii muncii în brigăzi și schim
bului de experiență între ele. In 
privința aceasta la îndemîna 
minerilor Văii Jiului stă valo
roasa inițiativă a textilistei so
vietice Valentina Gaganova în
sușită și aplicată pentru prima 
dată în bazinul nostru de mine
rul fruntaș Cristea Aurel de la 
Aninoasa. Se știe că după exem
plul textilistei sovietice, Cristea 
Aurel a preluat conducerea unei 
brigăzi care obținea rezultate 
mai slabe, încă din luna iulie. 
De atunci și pînă în prezent 
noua brigadă a lui Cristea Au
rel obține succese de seamă, ri- 
dicîndu-se printre brigăzile frun
tașe ale sectorului I de la Ani
noasa. Luna trecută brigada a 
extras peste plan 480 tone de 
cărbune de bună calitate.

Urmînd exemplul comunistului 
Cristea Aurel, o seamă de bri
gadieri, membri de partid de Ia 
Aninoasa și Vulcan, au trecut la 
conducerea unor brigăzi care din 
diferite motive obțineau rezul
tate sub posibilitățile lor. La A- 
ninoasa, de pildă, brigadierul 
Tucaciuc Mihai, preluînd conduce
rea unei brigăzi slabe, a ridi
cat-o — prin introducerea uneî 
organizări mai bune și prin ca
lificarea minerilor — la nivelul 
îndeplinirii sarcinilor dte plan în 
mod ritmic. Tot aici, urmînd e- 
xemplul Iui Cristea Aurel, au 
preluat conducerea unor brigăzi 
mai slabe și minerii fruntași He- 
gediis Dănilă și Gali Mihai. Noile 
lor brigăzi sînt acum printre 
brigăzile bune ale minei. Noua 
brigadă a lui Gali Mihai a ex
tras în septembrie mai bine de 
600 tone de cărbune peste plan, 
de unde înainte vreme brigada 
rămînea mereu sub plan. Drept 
urmare în noua brigadă a lui 
Gali Mihai în luna septembrie 
cîștigul pe post de miner este 
de peste 107 lei.

La mina Vulcan mai mulți 
brigadieri fruntași printre care 
Bordea Emanoil. Karacsonyi Ru- 
dolf, Csiky Emeric, Hunyadi 
loan. au preluat conducerea sau 
patronează brigăzi cu rezultate 
mai slabe. In luna septembrie, 
de pildă, comunistul Hunyadi 
loan muncind alături de foștii 
ortaci ai lui Vîjdea Adalbert, în 
numai jumătate de lună a scos bri
gada de sub plan. De unde îna
inte randamentul în această bri
gadă rar atingea 2,500 tone pe

mele nouă zile ale lunii oct om-.1, 
brie este de 101,9 la sută — q \ 
creștere de 1,1 la sută într-o 
singură zi. Sectorul III a obți- • 
nut în* cele trei schimburi de ¡' 
lucru din 9 octombrie o crește- (' 
re a producției de 1,6 la sută. ( 
Cărbunele extras de colectivul ( 
acestui sector în primele 9 zile < 
ale lunii depășește pe cel pla- \ 
nificat cu 3,9 la sută. 5

105,6 Ia sută e cifra pe care) 
dispecerul o trece la rubrica re-( 
zerVată sectorului IV Priboi — ( 
sector care în această lună con- ( 
duce în întrecerea pe exploata- ( 
re. Minerii de aici în majori- ( 
tate extrag cărbune peste pre-J 
vederile planului. Numai ortai-J 
cii lui Nicolae David, tînărul) 
brigadier de la abatajul 6, au ) 
trimis la zi 250 tone de căr- ( 
bune In afara sarcinilor plani- ( 
ficate pe primele nouă zile ale ( 
funii. Printre fruntașii sectoru- \ 
lui fruntaș se numără și orta- ț 
cil lui Barzii Gheorghe, ai lui S 
Biro Ștefan, lordăchescu Nico- ) 
lae, Stan Gheorghe și alții, căci) 
toți cei care s-au antrenat în) 
marea întrecere pentru întîmpi- ? 
narea celei de a 42-a aniversări ? 
a Marii Revoluții Socialiste ( 
din Octombrie sînt harnici și \ 
obțin rezultate frumoase. S

LIC1U LUCIA )

post, acum s-a obținut o pro
ductivitate medie de peste 6 tone 
pe post și un cîștig de 102 lei 
pentru fiecare post de miner.

Deși la cele două mine iniția
tiva de sprijinire a brigăzilor cu 
rezultate mai slabe a dat pînă 
acum roade bune, ea nu a fost 
extinsă suficient nici la aceste 
mine și nici la celelalte exploa
tări miniere. Or, așa după cum 
reiese din situațiile îndeplinirii 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor de întrecere, la toate 
exploatările mai sînt încă multe 
brigăzî de mineri care rămîn în 
fiecare lună sub plan sau care 
obțin rezultate sub posibilitățile 
lor. Excepție de la acest fapt 
face mina Uricani unde de mul
tă vreme toate brigăzile din a- 
bataje își îndeplinesc și depă
șesc în mod ritmic sarcinile de 
plan. Nu aceeași situație este la 
Vulcan în unele sectoare, la Lu- 
peni, Petrila și Lonea.

La fiecare din aceste exploa
tări sînt brigăzi rămase în ur
mă dar și brigăzi fruntașe. Oare 
brigadierii fruntași, membri de 
partid, nu consideră că este de 
datoria lor să sprijine brigăzile 
mai slabe? Trebuie însă arătat 
că în privința aceasta o mare 
răspundere au comitetele sindi
cale care nu se îngrijesc în su
ficientă măsură de modul cum 
se asigură brigăzilor de mineri 
condiții optime de muncă, nu 
îndrumă pe cei mai buni minerii 
să treacă la sprijinirea brigăzi-1 
lor mai slabe. Comitetelor sin
dicale le revine sarcina șă chucă 
o intensă muncă în rîndul mi
nerilor fruntași, să le arate a- 
cestora că, trecînd la conducerea 
unor brigăzi mai slabe contri
buie la îndeplinirea unui impor
tant obiectiv de întrecere: ridi
carea brigăzilor la nivelul sar
cinilor de plan, la mărirea pro- 

Trebuie să

organizing

ductivității muncii.
ie arate acestora pe baza exem
plelor concrete, că organizînd, 
bine munca în noile brigăzi pot 
obține cîștiguri la fel de marii 
ca și în cele de la care âu plecat.

Extinderea și aplicarea aces
tei valoroase inițiative trebuie 
intens susținută și prin munca 
organizațiilor de partid. Membrii și 
candidații de partid trebuie să 
fie îndrumați spre ajutorarea or
tacilor lor, trebuie ca prin exem
plul lor personal să contribuie 
Ia ridicarea tuturor brigăzilor 
la nivelul sarcinilor de plan. A- 
gitatorii pot contribui în mare 
măsură prin convorbirile lor cu 
minerii la extinderea acestei va
loroase inițiative.

Pentru îndeplinirea angajamen
telor de întrecere este absolut 
necesar ca toate brigăzile de 
mineri să aibă condiții pentru 
a-și putea realiza ritmic sarci
nile și angajamentele, inițiativa 
de sprijinire a brigăzilor cu re
zultate mai slabe trebuie larg 
extinsă, trebuie să devină o ac
țiune de masă !

ing. GH. DUMITRESCU
— = ★ =—

Cercurile politice 
de la Școala profesională 
din Lupeni și-au început 

activitatea
Ca în toate organizațiile de 

bază U.T.M., și la Școala pro
fesională din Lupeni s-a deschis 
zilele trecute în mod festiv în- 
vâțămîntul politic U.T.M

Prima expunere a fost făcută 
de propagandistul Tomescu 
loan pe marginea cuvîntării to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea festivă a Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. cu 
prilejul celei de a 15-a aniver
sări a eliberării patriei. La a- 1 
ceastă expunere au participai 
420 cursanți, încadrați în cele 
13 forme de învățămînt politic 
U.T.M., precum și cadrele di
dactice din școală.

Pentru ca învățămîntul poli
tic U.T.M. pe anul școlar 1959— 
60 să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni, comitetul U.T.M. 
al școlii a recrutat propagan
diști buni, în majoritate membri 
și candidați de partid, cum sînt 
tov. Barna Constantin, Chircu- 
lescu Doina, Leoveanu Gheor
ghe și alții.

A. MICA 
corespondent
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Cupa R. P. R. la riifbl

STCAGÖL ROȘU

JIUL AR FI MERITAT VICTORIA
In meciul cu Steagul roșu Orașul Stalin

Pentru cei care sínt obișnuiți 
să aprecieze meritele unei echipe 
de fotbal numai după rezultatul 
obținut într-o partidă, afirmația 
din titlu, li se poate părea oare
cum exagerată, avînd în vedere 
că la sfîrșitul meciului de la Hu
nedoara, de duminică, tabela de 
marcaj arăta 3—2 pentru Stea
gul roșu. Și totuși întreaga des
fășurare a jocului de duminică, 
din cadrul campionatului catego
riei A. ne îndreptățește să afir
măm cu certitudine că Jiul ar fi 
meritat o victorie. Iată pe scurt 
numai cîteva argumente care vin 
în sprijinul acestei aprecieri : 
două greșeli elementare ne-au 
costat două goluri (Orașul Stalin 
a marcat un singur gol „mun
cit“); raport de cornere 5—2 pen
tru Jiul; raport de șuturi la 
poartă și ocazii de a mar
ca 7—2 pentru petroșăneni. 
Înainte de a trece la prezentarea 
propriu-zisă a desfășurării jocu
lui se cere cu necesitate mențio
narea cîtorva aprecieri generale 
care au constituit fundalul pe ca
re s-au brodat 
Deși într-o 
cu Tîlvescu

t fundalul
fazele meciului, 

nouă formulă de joc, 
debutant în postul de

raională a Spartachiadei fetelor
de tineri au pârtiei-

Etapa
Peste 70 

pat duminică la întrecerile spor
tive din cadrul Spartachiadei 
fetelor, faza raională. La deschi
derea festivă, care s-a ținut în 
sala Crucii Roșii participantele 
și-au exprimat dorința de a tri
mite o scrisoare fetelor sovietice 
din bazinul carbonifer Donbas, 
ca semn de sinceră prietenie.

Au urmat apoi întrecerile spor
tive în urma cărora s-au obținut 
următoarele rezultate: Vo-lei: 
Campioană raională a devenit 
echipa Asociației sportive Ele
vul Lonea, care a întrecut echi
pele din Lupeni și din Petro
șani, cu același scor: 2—0.
Tir: Locul I a fost ocupat de 
Huszek Gabriela cu 80 de puncte 
din 100 posibile, urmată de mun
citoarea filaturistă Pop Elisabe- 
ta, care, deși e începătore, a 
realizat o frumoasă performan
ță.: 78 puncte.

La șah campioană raională a 
fost declarată Nicoleta Valeria 
de la Asociația sportivă Unirea- 
Bănița, care și-a învins parte
nerele din Lonea, Petroșani și 
Lupeni.

Tenis de masă: Pe locul I 
din cele 4 participante, s-a cla
sat tînăra Baban Ioana de la 
Asociația sportivă Voința Petro
șani. Atletism: 100 m. plat — 
locul I — Pojar Mariana — lo
cul II — Elvody Carolina — E- 

----- O

lată un frumos „finiș“ in finalele probei de 100 m. plat cîș- 
tigată de eleva Pojar Maria, care a devenit astfel campioană ra
ională la această probă a Spartachiadei fetelor.

Nu însă la fel de frumoasă este și comportarea spectatorilor 
care, după cum se vede in clișeu, s-au Îngrămădit lingă pista 
de atletism, impiedicînd astfel buna desfășurare a concursului. Or
ganizatorii fazei raionale a Spartachiadei fetelor trebuiau să-șil 
facă .datoria intr-un mod mai conștiincios.

stoper, cu Crăciun fundaș stingă, 
Jiul a făcut duminică o partidă 
bună de fotbal, cu pase scurte 
și rapide, cu centrări și șuturi 
la poartă in plină viteză, cu 
schimbări inspirate de locuri. Toa
te acestea au fost însoțite de o 
susținută voință de luptă. Nu 
trebuie scăpat însă din vedere 
nici faptul că Steagul roșu este 
o echipă neînfrîntă în acest cam
pionat și care a învins recent e- 
cbipa Motor Zwickau eu 6— 0.

Meciul începe în plină domi
nare a petroșănenilor și în mi
nutul 15 cei peste 8.000 de spec
tatori deosebit de activi au aplau
dat îndelung primul gol marcat 
de Jiul. Iată faza. de pe linia 
de centru, Florea îi deschide pes
te fundaș pe Toth care țîșnește 
și înaintează spre tușă în plină 
viteză. O centrare îrumoasă, pes
te buchetul de jucători adunați 
în fața porții, din urmă vine Ner- 
tea care reia din voleu : 1—0 pen
tru Jiul. Portarul Ghiță nici nu 
a avut timp să miște. Un scurt 
contraatac al oaspeților este res
pins de apărarea Jiului în care 
Tîlvescu a fost tot meciul aproa
pe cel mai bun de pe teren. A- 

levul Petroșani; 500 m. plat —' 
locul I
Petroșani; locul 
Margareta —
Lungime : 
dalenâ —
II. Gîlcescu Elena — Elevul Lo
nea; locul III. Csiby Viorica — 
Minerul Vulcan. Greutate: lo
cul I. Ceapă Mariana — Mine
rul Lupeni; locul II. Biro Irina 
— Viscoza Lupeni.

Seara, participantele la spar- 
tachiadă au luat parte la o reu
niune tovărășească, unde s-au 
înmînat premiile câștigătoarelor 
fiecărei probe în parte.
------ —

Stoicuța S. — Elevul 
II. Ceavlovici 

Elevul Lupeni. 
locul 1. Nemeș Mag- 
Elevul Lonea; locul

Lu- 
Lu-

Tenîs de cîmp
Echipa de tenis Minerul 

peni, a susținut duminică la 
peni o întîlnire amicală cu echi
pa metalurgiștilor din Cugir. Vic
toria a revenit echipei gazde cu 
scorul de 7—3.

* = -

Pe-
HANDBAL

Echipa de handbal Știința 
troșani. din cadrul categoriei B, 
a suferit duminică la Sighișoara 
o nouă înfrîngere cu scorul 16— 
10 în fața echipei Voința din lo
calitate. 

poi Florea îl deschide din nou pe 
Toții, acesta trece de Moarcăș și 
din plină viteză centrează. Nertea 
reia cu capul dar de data aceas
ta puțin peste bara transversală. 
Petroșănenii sînt stăpîni pe joc 
și atacă mereu pentru a ridica 
scorul. La un moment dat însă 
o minge este trimisă mult înain
te, depășind apărarea noastră. 
Crîznic iese din poartă șl în loc 
să prindă trage tare chiar în Da- 
vid, întors cu spatele, de unde 
mingea revine în poarta goală: 
1 — 1. Comportarea surprinzătoare 
a lui Crîznrc a uimit pe toată lu
mea. Uneori în loc să degajeze 
puternic el a dat minge;.' ușor 
cu mîna menținînd prin aceasta 
faza în fața porții sale. Golul a- 
cesta „căzut“ atît de neașteptat 
a derutat pentru un moment în
treaga echipă. Totuși petroșăne- 
nii își revin, presează, și în mi
nutul 45 la o centrare a lui Toth, 
Ciurdăresci: reia cu capui de la 
4 m... în bară. In repriza a Il-a, 
pentru un moment Farkaș îl lasă 
liber pe Fusulan care înaintează 
și șutează... în bară. Mingea re
vine tot la el și nemarcat de ni
meni înscrie calm: 2—1 pentru 
Steagul roșu. Cu puțin efort și 
atenție Fnrcaș putea evita acest 
gol. In minutul 52 David scapă 
singur și înscrie al treilea gol 
al Steagului roșu. Totuși Jiul por. 
nește hotărît la atac. Beneficiază 
de cîteva lovituri libere de la 16— 
20 in. acordate datorită intrărilor 
„tari“ ale apărătorilor din Ora
șul Stalin. (Un fault a fost comis 
asupra lui Toth chiar în careul 
de 16 m. dar arbitrul a acordat 
doar lovitură liberă de la 16 m.). 
In minutul 86 Nertea înscrie al 
doilea gol la fel de frumos și 
Imparabil ca primul. Ultimele mi
nute de joc găsesc ambele echipe 
masate în fața porții echipei 
Steagul roșu. De la 35 m. Ciur- 
dărescu șutează puternic, dar 
numai cu un efort deosebit Ghi
ță reușește să rețină. Totuși re
zultatul rămîne același: 3—2 
pentru Orașul Stalin. Arbitrul 
Popa Mihai (București) a con
dus satisfăcător următoarele tor- 
mații: JIUL PETROȘANI: Grîz- 
nic, ROMOSAN, TÎLVESCU, 
GRACIUN, — COSMOC, Farcaș, 
— TOTH, Ghibea, CIURDARES- 
CU, Florea, NERTEA ; STEAGUL 
ROȘU: GHIȚA, Sbîrcea, ZAHA- 
RIA, Moarcăș, — Bîrsan, SlGHE- 
TI, — Hașoti, FUSULAN, Proca, 
Meszaroș, DAVID.

MIHAIL DUMITRESCU

Îs c H1ta AVEM noi socotelile noastre
Stîna așezată la poalele mun

telui este împrejmuită cu brazi, 
care își ridică coroanele spre înal
tul cerului. veghează de ani 
de zile coliba ciobanului și o a- 
pără de furiile viscolului iar în 
zilele de vară, își revarsă umbra 

stinei unde 
pentru a se

Ion Păcurar.

munților 
brazii de

lor groasă asupra 
oile se înghesuiesc 
feri de arșiță.

Bătrînul cioban 
care aproape întreaga viață și-a 
petrecut-o pe crestele 
Parîngului, cunoaște 
cînd erau puieți. Sub ochii lui 
a crescut fiecare coroană. Ani in 
•șir el a ascultat foșnetul brazi
lor și a sorbit din mireasma lork 
Om de peste 70 de ani, cu ple
tele cărnunte lăsate peste umeri, 
cu ochi mici pe jumătate între- 
deșchiși stă și acum și ascultă 
clinchetul talangelor, behăitul oi
lor și urmărește cum Bujor — 
clinele ciobănesc, alb ca spuma 
laptelui, stă de veghe lingă tur
mă. Prin minte i se perindă lu- 

I

in prima repriză, studenții au 
jucat aproape de la egal la egal 
cu puternica formație a dinamo- 
viștilor bucureșteni care fac parte 
din categoria A.

In cea de a doua parte a jocu
lui. după 10 minute gazdele slă
besc alura din lipsa condiției fi
zice, oeruiițindl astfel oaspeților 
să-și desfășoare jocul în special 
pe linia de trei sferturi

Scorul cu care 
partida este totuși 
această înfrîngere

a luat sfîrșit 
prea sever, și 
trebuie să dea

VOLEI

Utilajul-ȘHînța în primul joc 
prima victorie

.11

tost

Pentru prima dată, voleiul din 
Valea Jiului se bucură de a ac
tiva în campionatul republican în 
categoria A — prin reprezentan
ta sa, Utilajul — Știința Petro
șani promovată recent în această 
categorie. Tînăra echipă de volei 
Utilajul—Știința întîlnind în pri
mul joc de campionat pe Poli
tehnica Orașul Stalin (tot echipă 
nou promovată) în sala Institu
tului de mine din Petroșani a 
repurtat duminică o valoroasă și 
meritată victorie cu 3—0.

Spectatorii prezenți au 
martorii entuziaști ai acestei fru
moase victorii. La fluierul arbi
trului Amărășteanu Ion, jucătorii 
celor două echipe par foarte emo
ționați. De ce? Este primul joc 
al celor două echipe în categoria 
A, unde vor întîlni formații con
sacrate, ca Rapid, C.C.A., Știin
ța Cluj etc. și sorțul a făcut ca 
ele să se întîlnească tocmai în 
prima etapă.

După un joc echilibrat în pri
mul set, la 8—8 petroșănenii in
sistă și mai ofensivi cîștigă se
tul la 11. In setul doi gazdele 
desfășoară în continuare un joc 
spectaculos și eficace. Ajunși la 
9:2 au însă o scădere, iar cei de 
la Politehnica insistă și iau con
ducerea cu 11:10. Abia acum în
cepe adevărata luptă. Atacul U- 
tilajului—Știința funcționează în
să perfect datorită unei schim-

cruri pe care le-a trăiai în cei 
peste 50 de ani ce i-a petrecut 
prin munții Parîngului.

...Nu mai știe precis anul. A 
fost înaintea războiului, cînd cli
nele într-o noapte de toamnă lă
tra din toate puterile în fața co
libei. Așa ca atunci nu l-a mai 
auzit niciodată. Ploua, viscolea 
și din cînd în cînd pe cer se a- 
răta cîte un șarpe de foc de lu
mina împrejurimile, apoi urmau 
detunături puternice. La un mo
ment dat auzi schelălăitul cline- 
lui. Luă ciomagul în mîna șt eu 
bunda pe umeri dădu fuga afa
ră. Clinele se hărțuia cu doi in
divizi. Unul din ei se sprijinea 
de umărul celuilalt. Auzi vocea 
răgușită a unuia dintre ei.

— Lasă-ne baciule să intrăm 
puțin. Sîntem oameni buni, 
fie teamă de noi...

Cîteva momente bătrînul 
pe gînduri, apoi sări și le 
o mină de ajutor. La lumina plă- 
pîndă a focului, reuși să zăreas- 

Nu-ți

stătu 
dădu

de gîndit antrenorilor, ca pe vii
tor lipsa condiției fizice să fie 
lichidată.

IN CLIȘEU: O fază din joc, 
În care rugbiștii dinamoviști por
nesc la atac

*

In cadrul campionatului cate
goriei B rugbiștii Utilajului au 
cîștigat cu 6—0 întîlnirea cu 
C.F.R. Simeria (prin neprezenta« 
rea adversarului).

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

bări inspirate în echipă, ridi
cărilor bune ale lui Lepăduș și 
Rădtdescu. cîștigînd astfel setul 
la 11 prin mingi trase puternic 
și plasat de Gornoviceanu Corio- 
!an și Brandemburg.

După două minute de pauză cu 
o galerie puternică începe cel 
rle-al treilea set. Pentru Utilajul- 
Știința acesta era decisiv iar pen. 
tru Politehnica probabil o reve
nire ! Dar setul însă s-a terminat 
foarte repede datorită serviciilor 
puternice ale lui Lepăduș și 
„bombelor“ trase prin surprinde
re, așa că rezultatul de 15:7 pen
tru petroșăneni pecetluiește o vic
torie categorică la seturi.

Cele două echipe ne-au oferit 
un joc plăcut. Utilajul — Știința 
a folosit lotul : Gornoviceanu Co--, 
riolan, Gotnovieeanu Adrian. 
Brande.mburg Tra-ian, Lepăduș 
Gheorghe, Rădulescu Nicolae, <!o. 
jocaru Traian, Hornicaru Vladi
mir și Pusac Mihai. Echipa a ob
ținut victoria datorită atacului 
care a fost puternic, eficace și 
variat.

Merită a li evidențiată întrea
ga echipă atît pentru victorie cîi 
și pentru jocul tehnic arătat. Ce
le două asociații — Utilajul și 
Știința — să acorde tot sprijinul 
posibil acestei tinere echipe spre 
a obține noi victorii.

I. CIORTEA

II lovi- 
căzături;

curgea

că fețele celor doi. Unul din el 
gemea și răsufla greu.

— Ce are 2
— A picat și și-a lovit piciorul.
Bătrînul îl descălță. Făcu ochii 

mari cînd văzu că nu-i 
tură din cauza unei 
Mai jos de genunche,
continuu o. mică șuviță de sînge. 
Era o gaură de putea să intre 
degetul. Nu știu ce să spună, ce 
să creadă. Cine-s cetățenii ?

— Sîntem urmăriți de jandarmi 
— spuse omul sănătos. Dar nu 
sîntem hoți să știi. Na sîntem 
hoți. N-am 'furat. nimic. Ei ne-au 
furat nouă,. Ne-au furat liber
tatea pentru că am îndrăzaif să 
spunem că nu mai putem trăi așa, 
că nu putem să lăsăm copiii să 
ne moară de foame. Ascunde-ne 
undeva că o să ne caute si pe 
aici. Hai fă bine..

Pentru cîteva momente bătrînul 
rămase descumpănit. Se uită cind 
la unul, cînd la altul. Cel întins



Alegerile în ocgaoiacafriile de partid

IMlHifea [NHiitiá a siritáMi oaieiiloi moffii 
— saiiina aiiBiiiiaia a »«iiiloi din tomerl

In înfăptuirea politicii partidu
lui de ridicare continuă a nive
lului de trai al oamenilor mun
cii, lucrătorilor din comerțul so
cialist le revin sarcini de mare 
răspundere. Lor li se cere să lup
te pentru o cît mai bună apro
vizionare și deservire a oamenilor 
muncii pentru reducerea cheltuie
lilor de circulație, pentru reali
zarea de economii.

Organizația de bază de partid 
din cadrul O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani, conducerea între
prinderii și lucrătorii din maga
zinele respective au obținut rea
lizări frumoase în decursul ulti
mului an în lupta pentru aprovi
zionarea și deservirea în cele mai 
bune condițiuni a oamenilor mun
cii. Darea de seamă prezentată 
în adunarea generală a arătat că 
unitățile acestei întreprinderi și-au 
realizat în perioada 1 ianuarie— 
1 septembrie a.c. planul de apro
vizionare în proporție de 106,6 la 
sută, au depășit planul de des
facere, au obținut succese în spo
rirea productivității muncii și 
realizarea de economii. Din anga
jamentul luat de a realiza în 
cursul anului 258.000 lei econo
mii colectivul întreprinderii a 
realizat 160.000 lei.

t Organizația de bază a avut în 
centrul preocupării înfăptuirea 

— arcinilor trasate de partid în 
privința îmbunătățirii aprovizio
nării și deservirii cît mai bune a 
consumatorilor. In adunările ge
nerale ale organizației a fost a- 
nalizată munca serviciilor din 
cadrul întreprinderii, și au fost 
elaborate măsuri pentru îmbună
tățirea activității lor. Ca urmare 
a acestor măsuri s-a extins spe
cializarea magazinelor, s-a îm
bunătățit prezentarea mărfurilor 
în vitrine, organizarea expozițiilor 
cu vînzare.

Adunarea generală a scos însă 
în evidență că pe lîngă realiză
rile obținute, în activitatea acestei

— = * = — -------

Fierul vechi 
se va încărca la rampă

La mina Lupeni încărcarea 
rului vechi în vagoanele 

u.F.R. pentru a fi trimis oțelă- 
riilor, se făcea cu multă greu
tate. Aceasta din cauză că de 
la depozit pînă la locul de în
cărcare era o distanță de peste 
100 metri.

Pentru ușurarea încărcării fie
rului vechi în vagoane, munci
torii din sectorul VIII trans
port al minei Lupeni au con
struit peste 100 metri de linie 
ferată și au înălțat o rampă de 
unde fierul vechi poate fi încăr
cat direct în vagoane.

La această lucrare s-au evi
dențiat muncitorii din echipa 
condusă de Chinezu Viorel de la 
sectorul VIII transport.

lingă foc, avea fața palidă și ge
mea într-una.

— Hai, să-i ajutăm. II legăm 
cu ceva ș-apoi om vedea noi 
ce-om [ace..s

Ciobanul se ridică și aduse o 
sticluță, pe care o avea sub strea
șină colibei. Luă două ștergare 
curate în care a strins urda spă
lă bine piciorul beteag și-l le- 
gâ strins.

Clinele iar începu să latre. Fă
ră să mai stea pe ginduri. bă 
trînui ajută să se scoale rănitul 
și prin dosul colibei toți trei se. 
îndreptară spre pădurea de brazi. 
Au căutat jandarmii dar degea
ba, nu i-au găsit. După cîteva 
zile au venit niște tovarăși și 
i-au dus. Au trecut mulți ani de 
atunci...

...Ciobanul începu să ofteze. 
Ii stăruiau și acum în minte cu
vintele pe care i le-a spus tova
rășul. de la oraș... Baci Păcurar, 
locul dumitale e între noi. N-o 
să fie rău. Dumneata ești un bun 
crescător de oi. Ești un om cins
tit. De dumneata avem nevoie 
Hai înscrie-ie în întovărășire. Știi 
dumneata cînd m-ai legat la pi
ciorul ăsta, cind m-ai ascuns in- 

organizații mai există și deficien
te. Una din lipsurile principale 
in munca de partid la O.C.L, 
Produse Industriale este neparti- 
ciparea tuturor membrilor de 
partid la activitatea organizației 
de bază. Chiar în adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri 
o parte a membrilor de partid 
n-au participat la dezbaterile a- 
dunării generale, la elaborarea 
măsurilor necesare îmbunătățirii 
muncii de viitor. Din această 
cauză adunarea generală nu s-a 
ocupat decît în mică măsură de 
o serie de probleme de mare im
portanță pentru activitatea uni
tăților comerciale, cum ar ti re
ducerea cheltuielilor de circulație, 
îngrijirea mărfurilor, educarea lu
crătorilor pentru a deservi corect 
și civilizat pe cumpărători.

N-a fost dezbătută problema 
de ce planul de reducere a chel
tuielilor de circulație a fost rea
lizat doar într-o proporție de 96 
la sută. Ce au făcut membrii și 
eandidații de partid în această 
direcție, cum s-au ocupat ei de 
educarea personalului din maga
zine, ce trebuie făcut pentru con
tinua îmbunătățire a aproviziona 
rii și deservirii oamenilor muncii? 
— iată probleme care era bine să 
fi fost dezbătute în adunare. O 
parte a membrilor de partid cum 
sînt tovarășii Benedek Ioan, Far- 
caș Carol, Bardocz Elena, Melha 
Elena și alții nu particip;! activ 
la viața de partid, nu iau parte 
Ia dezbaterile din cadrul adună
rilor generale și nu militează e- 
fectiv pentru înfăptuirea sarcini
lor organizației de bază. Biroul 
nu a trasat cu regularitate sar
cini concrete membrilor și can- 
didaților de partid și nu a con
trolat felul cum își duc ei la în
deplinire aceste sarcini. Neparti- 
ciparea unor membri și candidați 
la activitatea organizației de ba
ză este și o consecință a faptu
lui că învățămîntul de partid în 
cadrul organizației de bază s-a 
desfășurat defectuos. Nu a fost 
la înălțimea sarcinilor sale nici 
organizația sindicală.. Comitetul 
de secție, (președinte tov. Wein
berger Pavel) a neglijat sarci
nile economice ce i-au revenit, 
nu s-a ocupat de educarea lu 
crătorilor, de evidențierea frun
tașilor și altele.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
de bază de la O.C.L. Produse 
Industriale a cerut noului birou 
să tragă concluziile necesare din 
lipsurile existente pînă în pre
zent, să se preocupe mai mult 
de activizarea și educarea parti
nică a tuturor membrilor și can- 
didaților de partid, să mobilizeze 
toți lucrătorii din unitățile între
prinderii la îndeplinirea sarcini
lor.

I

i

i

I. DU BEK

oftă de

Ișt luă pălăria în 
direct la președin-

să vorbesc cu fo
ști fi ăla ce a fost

tre brazi să nu fiu prins 
darmi 2 Acum trăim alte 
O să fie bine...

Bătrînul cioban mai 
ctteva ori, se ridică de pe tundră, 
își puse mîinile pitnie la gură 
și-l strigă pe nepotul său.

— Să ai grijă de oi. Eu cobor 
in comună. Mă duc la sfat.

Deși anii grei apasă pe ume
rii bătrinului cioban, mersul îl 
are încă sprinten. Pe la amiază 
ajunse la sfat, 
mină, și intră 
te.

— Am venit 
varășul Petre, 
ieri pe la mine.

— E plecat prin comună. Dar 
ce ai cu el baci Păcurar ?

— Treaba mea! A vem noi so
cotelile noastre...

— Bine, atunci mai așteaptă
După un timp apăru și Petre 

Tilea, instructorul de partid,
— No, baci Păcurar, ai venit
— Am venit. Să știi că m-am 

gindit mult la dumneata. Ai 
dreptate.

— Bine, Păcurar baci. Am știut 
că ai să vii.

de jan- 
timpuri

Cărbunele, așa cum iese de Ia mină din instalapile
spăiare ale preparației, conține o cantitate de cenușă. Determina
rea procentului de cenușă din cărbune, este sarcina zilnică a la
borantei Dumitriu Ileana de lai laboratorul C.T.C. Petrila Labo
ranta își îndeplinește cu conștiinciozitate serviciul. Păcat însă că 
probele pe care le prelucrează din cărbunii de la Lonea și Pe- 
trfla, conțin prea multă cenușă!

------ ----------o-----------------

Hotóriríle organizației de baza 
prind viată

c., să realizeze o econo- 
143.000 lei. Dar în sec- 
a fost creat un colectiv 
țină evidența acestor e- 

Adunarea generală a

J

i

Organizația de bază din ca
drul sectorului V — sectorul e- 
lectromecanic al minei Uricani, 
a cerut conducerii tehnico admi
nistrative a sectorului să prezin
te în fața adunării generale un 
referat asupra felului în care a- 
sigură aprovizionarea atelierelor 
de forjă, strungârie, fiecărie și 
electric cu materiale trebuincioa
se și cum este ținută evidența 
economiilor obținute de munci
torii din sector.

In referatul prezentat de că
tre șeful sectorului s-a arătat că 
au fost obținute rezultate bune 
în muncă. Au fost reparate mat 
multe utilaje miniere cu mijloa
ce proprii — lucrări care îna
inte nu se făceau aici — rebu
turile au fost eliminate.

Totuși din această analiză au 
reieșit și unele lipsuri. Colecti
vul sectorului V și-a luat anga
jamentul ca pînă la 30 Decem
brie a. 
mie de 
tor nu 
care să 
conomii. 
hotărît înființarea unui astfel de 
colectiv. Tot în această adunare 
generală s-a stabilit câ este po
sibil ca fiecare muncitor din sec
torul V să obțină o economie de 
o mie de lei lunar. Calea de rea
lizare a acestor economii este: 
recuperarea rulmenților de vago
nete, economisirea unor metale 
neferoase, folosirea materialelor 
recuperate la confecționarea a- 
xelor, ecliselor și coturilor pen
tru aeraj, eliminarea rebuturilor. 
De asemenea s-a propus condu
cerii sectorului înființarea unei 
noi echipe de reparat vagonete.

In urma acestei adunări ge
nerale, agitatorii organizației de 
bază au desfășurat o largă ac-

a

de atunci, 
la stină

— De unde ai știut ? Ce. cu
noști gîndurile mele 2

— Omul bun se cunoaște.
Intre timp intră și președinte

le sfatului în vorbă
— Ce i baiu’ 2
—. Nu-i nici un bat — răspun

se bătrinul. Avem noi socotelile 
noastre...

Bătrînul îl luă de braț pe Ti- 
lea.

— Hai tovarășe pînă la mine 
acasă. Ne face bătrîna un bal- 
moș cum scrie la carie. Vreau să 
ne mai aducem aminte 
cind ai fost la mine 
Piciorul te mai doare 2

— S-a vindecat...
— Ș-apoi să-mi mai 

cile ceva ce se mai întîmplă in 
lume, cum o mai duci...

— Bucuros Păcurar baci. •
Cu pași domoli ambii s-au în

dreptat înspre căsuța de la mar
ginea comunei. Seara i-a găsit 
pe cei doi încă tot discutînd

...In mapa cu cereri pentru a 
intra în întovărășire apăru încă 
una. Cea a bătrinului cioban Pă
curar Ion.

povestești

FL. 1STRATE

și refolo- 
fierari și 
economii 

Colectivul

tivitate politică pentru antrena
rea tuturor muncitorilor din sec
torul V la îndeplinirea obiective
lor stabilite. Astfel reparațiile 
de vagonete defecte se fac acum 
mult mai repede decît în trecut. 
Rulmenții de vagonete care în 
trecut erau scoși din uz sînt a- 
cum readuși la viață 
siți. Zilnic muncitorii 
strungari înregistrează 
importante la metal.
însărcinat cu urmărirea și evi
dența economiilor, a stabilit că 
pînă la data actuală s-au rea
lizat economii a căror valoare 
întrece suma de 60.000 lei.

In fruntea acestor acțiuni se 
evidențiază comuniștii Fiași Lu
dovic, Moldovan Arpad, Lăcă
tuș Alexandru, Blag Florian, 
Manoilă Alexandru și Bădilă 
I.uereția. Dorința colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 

'V este de a înde- 
de termen angaja-

din sectorul 
plini înainte 
mentül luat.

A. NIGHIFOREL
T-r • »

De la trecutul întunecat, la prezentul 
cu perspective luminoase

seară. La sediul sectoru- 
era forfotă

începu el, în 
sectorului nostru majori- 
muncitorilor sînt tineri; 
cunosc trecutul acestei u- 
Biroul organizației noas- 
bază a hotărît să prezin-

Era 
lui I.F.E.T. Lonea 
mare. Veniseră peste 50 de mun
citori forestieri ai sectorului să 
petreacă o seară plăcută, cu 
dans, cîntec și veselie. Erau 
bucuroși că reușiseră să îndepli
nească planul global de produc
ție și să obțină economii însem
nate. Aceste realizări ei le-au 
închinat alegerii noului birou al 
organizației de bază.

înainte de a se avîntă în joc, 
în sală se auzi glasul tovarășu
lui Bucur Vasile, secretarul or
ganizației de partid :

— Tovarăși 
cadrul 
tatea 
ei nu 
nități. 
tre de 
te în această seară în fața dvs. 
un referat despre trecutul și 
prezentul întreprinderii noastre.

In sală se așternu liniștea. 
Tovarășul Sorecău Solomon, se
cretarul organizației de tineret, 
luă cuvîntul. Din referat se pu
teau desprinde multe lucruri, 
Pînă la naționalizare, exploată
rile forestiere se găseau într-o . 
stare jalnică. Totul consta în 
goana capitaliștilor pentru jefui
rea patrimoniului forestier al 
țării. Tot ce avea sectorul erau 
două clădiri lăsate în paragină, 
un depou și o magazie. Mai era 
un atelier de fierărie cu unelte 
rudimentare, două locomotive, 
din care una veche de peste 50 
de ani. Și materialul rulant era 
puțin : 20 platforme și 12 perechi 
drucuri. Reparațiile la vagoane 
și locomotive se făceau din daltă 
și ciocan. In atelier există o sin
gură mașină de găurit, manuală.

Despre protecția muncii nici 
nu se putea vorbi pe atunci. Li
nia ferată era neîntreținută, si-

IN EDITURA TEHNICA
au apărut:

Tehnologia chimică 
organicâ — volumul III
Lucrarea constituie continuarea 

primelor două volume apărute 
în 1958. Volumul III prezintă 
următoarele secțiuni : produși 
aromatici intermediari, coloranți 
organici, aplicațiile coloratiților, 
auxiliare textile, albirea, explo
zivi. terpene și camfor, fabrica
rea filmelor, hîrtillor și plăcilor 
fotografice, prelucrarea pielei.

Deși expusă în mod succint, 
lucrarea cuprinde un bogat ma
terial elaborat de specialiști în 
fiecare domeniu, cu un mare nu
măr de date tehnologice, figuri, 
scheme și diagrame.

Conserve de legume 
șl fructe

Prin sfaturile cuprinse în cele 
213 rețete, lucrarea vine în a- 
jutorul gospodăriilor mari și 
mici pentru a valorifica prin 
conservare produsele ce nu pot 
fi vîndute sau consumate ime
diat și care altfel s-ar altera.

In cuprinsul lucrării se ex
plică gospodinelor diverse me
tode de conservare a legumelor 
și fructelor — uscarea, sterili
zarea, murarea. rnarinarea — a- 
sigurîndu-le astfel în tot cursul 
anului o hrană ieftină și sănă
toasă.

Sudarea oțelurilor 
de construcție

lucrare sînt tratate proble- 
legate de elaborarea celor 
bune procese tehnologice 

sudarea oțelurilor de 
carbon

In 
mele 
mai 
pentru 
construcție, a oțelurilor 
și a oțelurilor aliate. De aseme
nea se dau indicații în legătură 
cu regimurile de sudare pentru 
executarea construcțiilor sudate.

Cartea se adresează ingineri
lor și tehnicienilor care lucrează 
cu oțeluri de sudură, tehnologi
lor care elaborează procesele 
tehnologice, proiect anților 
construcții sudate, 
din institutele de 
superior, inginerilor și tehnicie
nilor a căror activitate este le
gată de probleme de sudură.

de
studenților 
învățămînt

oaspeți. De-a 
fost construite 
C.F.F. care cu- 

și bucătării, 
a fost întinsă 
exploatare, pe

guranța circulației era lăsată la 
voia întîmplării.

Situația s-a schimbat cu totul 
după ce întreprinderea a devenit 
bun al poporului. Pentru munci
torii forestieri a început o viață 
nouă. S-au construit locuințe 
noi, un bloc muncitoresc cu 6 
apartamente, un alt bloc, cu dis
pensar, baie, 4 apartamente și 
două camere de 
lungul liniei au 
șase cantoane tip 
prind dormitoare

Linia telefonică 
pînă la gurile de 
o lungime de peste 30 km. S-a 
construit q remiză pentru 3 lo
comotive cu 3 linii de garaj și 
un atelier mecanic înzestrat cu 
utilaj modern, între care două 
strunguri, raboteze, mașini de 
găurit electrice, fixe și portati
ve, polizoare, forjă modernă cu 
ventilator electric, aparate de 
sudură.

S-a construit un atelier pentru 
reparat vagoane, locomotive, un 
atelier de tîmplărie și altele. 
Transporturile se fac cu loco
motive mult mai puternice decît 
în trecut. Sectorul dispune de 
un vagon clasă și două drezine 
cu motor. Se află în construc
ție un vagon baie. In atelierele 
sectorului lucrează mulți tineri 
absolvenți ai școlilor profesio
nale. Ei sînt mîndri de realiză
rile lor âtît în producție cît și 
pe tărîm obștesc.

Referatul a luat sfîrșit. In 
cîntecul acordeonului, alături de 
tineri se avîntă în joc și mun
citori mai vîrstnici, printre care 
veteranii Slovensky, 
Stoica și alții, 
muncesc astăzi 
trăiesc în chip

Silagyi,
Intr-adevăr ei 

în chip nou și 
nou.

Z. ȘUȘTAC



STEAGUL ROȘU

Zborul omului spre alte corpuri cerești 
este pe deplin posibil

— Declarațiile acad. Leonid Sedov —
MOSCOVA 12 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat re

vistei „Partinaia Jizn“ acad. 
Leonid Sedov a relatat o serie 
de amănunte în legătură cu vii
toarele călătorii ale omului în 
spațiul cosmic.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la perspectivele cercetă
rii și cuceririi cosmosului d<e 
către om, acad. SedOv a spus 
că zborul omului spre alte cor
puri cerești este pe deplin po
sibil. Acest lucru a fost dove
dit de cercetările efectuate cu 
prilejul lansării celei de a doua 
rachete cosmice. Nu va fi sim
plu să se realizeze un astfel de 
zbor întrucît în acest caz graba 
este inadmisibilă. Deocamdată 
nu există încă condițiile tehnice 
necesare pentru 
al 
ne 
nu

Acad. Sedov a declarat că nu 
trebuie să se considere că zbo
rurile spre planete mai înde
părtate de Pămînt ca Marte sau 
Venus ar fi absolut imposibile.

Răspunzînd la întrebarea 
privire la 
țională în 
cosmosului, Leonid Sedov a spus 
că oamenii ' ‘
sînt gata să pună la dispoziția 
oamenilor de știință din toate 
țările 
te în 
doua 
stitui 
girea 
ințifice internaționale și va con
tribui Ia întărirea legăturilor 
dintre oamenii de știință din în
treaga lume. Oamenii de știință 
sovietici, a spus Sedov, nu 
un secret din descoperirile

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

Cape este adevărata fopmă 
a Lunii ?

prin metode geofizice. In pre
zent, aceste metode, arată el, pă
trund temeinic. în domenii ale 
cosmosului care în trecut erau 
studiate numai de știința astro
nomică.

Calif icînd realizarea legăturii 
teiemetrice cu racheta la o dlis- 
tanță de peste 400.000 km. drept 
o realizare dintre cele mai mari, 
Fedinski declară că aceasta este 
un pas important în crearea de 
proiectile cosmice teleghidate, 
un pas care croiește drumul spre 
zborurile interplanetare.

Dr. Fedinski arată că fie și 
numai zborul circumlunar al ce
lui de-al treilea „Lunik“, nu
mai traiectoria lui, poate pro
cura informații prețioase despre 
forma Lunii.

Dr. Fedinski emite ipoteza că 
Luna, care prezenta permanent 
o singură față Pămîntului, poa
te avea forma unui elipsoid tri- 
axial, adică poate fi alungită pe 
planul ecuatorului în direcția 
Pămîntului. Zborul circumlunar 
și studierea precisă a traiecto
riei rachetei, vor permite stabi
lirea formei Lunii.

Ä..

(Agerpres). —

la mitingul
cu 

colaborarea interna- 
domeniul cuceririi

de știință sovietici

toate informațiile obținu- 
cursul zborului celei de a 
rachete. Aceasta va con- 
o bază bună pentru lăr- 
continuă a colaborării ști-

zborul cosmic 
oamenilor, dar se poate spu- 
cu certitudine că pînă atunci 
mai este mult.

fac 
lor.

Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov 

la Krasnoïarsk
MOSCOVA 12 

TASS anunță :
Luînd cuvîntul

colectivului uzinei siberiene de 
construcții de mașini grele din 
Krasnoiarsk, care a avut loc la 
9 octombrie, Nikita Sergheevici 
Hrușciov a subliniat că în pre
zent, cînd după vizita sa în 
S.U.A. s-a conturat o anumită 
îmbunătățire în relațiile dintre 
state, unele personalități cu ve
deri reacționare depun toate e- 
forturile pentru a defăima rea
lizările pozitive obținute în ul
tima vreme în slăbirea încordă
rii internaționale. N. S. Hruș
ciov a subliniat că va mai fi ne
cesar să se ducă o luptă perse
verentă pentru a obține o des
tindere în relațiile internațio
nale.

Opinia publică din Germania 
salută propunerile sovietice 

cu privire la dezarmarea generală
BERLIN 12 (Agerpres).
Populația din Germania occi

dentală a primit cu viu interes 
propunerea guvernului sovietic 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, prezentată de 
N. S. Hrușciov în fața Adunării 
Generale a O.N.U. Reprezentan
ții diferitelor pături ale popu
lației dlin R.F.G., aprobînd aces
te propuneri, 
la Bonn să 
contribuie Ia 
viață.

După cum 
ADN, 200 de 
telor afiliate

cer guvernului 
ia măsuri care 
traducerea lor

de 
să 
în

relatează agenția 
membri ai sindica
la Uniunea sindi-

Propunerile P. 
pentru înlăturarea 

carboniferă
BERLIN 12 (Agerpres)
Agenția A.D.N. relatează că 

Partidul Comunist din Germania 
a prezentat propuneri a căror me
nire este de a scoate industria 
carboniferă vest-germană din si
tuația grea în care se află și de 
a îmbunătăți situația minerilor. 
P.C. din Germania cere să nu se 
mai închidă minele și să nu se

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Savantul sovietic Vsevolod Fe- 

dinski consideră că legătura te- 
. lemetrică cu aparatele stației 

automate interplanetare, legătură 
care a fost realizată deja pe o 

demon- 
trimiterii 
automate

distantă considerabilă, 
strează posibilitatea 
pe Lună de aparate 
dirijate de pe Pămînt.

Intr-un
ziarul 
subliniază 
va deveni

articol publicat de 
„Pravda“, dr. Fedinskî 

că în acest fel Luna, 
obiectul unor cercetări
----O----  ------  
succese ale 

oamenilor muncii unguri 
în cinstea 

Congresului P. M. S. U.
BUDAPESTA 12 (Agerpres) 
Colectivele întreprinderilor in

dustriale din R.P. Ungară se pre. 
gătesc să întîmpine cel de-al trei
lea Congres al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar cu noi vic
torii în muncă.

Muncitorii uzinei constructoare 
de vagoane „Wilhelm Pieck“ din 
Győr, care și-au luat angajamen
tul să economisească pînă la con
gres 26,4 milioane forinți, au e- 

■conomisit deja statului peste 21 
milioane forinți.

Colectivul combinatului meta
lurgic din Csepel, unul dintre ce
le mai mari din R.P. Ungară, își 
îndeplinește cu succes planul de 
producție și scade prețul de cost 
al producției.

In prezent muncitorii combina
tului studiază mijloacele de îm
bunătățire continuă a muncii în 

, scopul cîștigării steagului trans
misibil al C.C. al P.M.S.Ui

Proteste împotriva aplicării 
legii aritimuncitorești 

Taft-Hartley
NEW YORK 12 (Agerpres).
Agențiile americane de presă 

anunță că membrii sindicatului 
muncitorilor din industria de 
automobile a S.U.A., întruniți 
în congres la Atlantic City, au 
adoptat în unanimitate textul 
unei telegrame trimise preșe
dintelui Eisenhower în care pro
testează împotriva aplicării le
gii Taft-Hartley pentru a sili pe 
cei 500.000 de oțelari să reia lu
crul

La Washington conducătorii 
sindicatului oțelarilor pregătesc 
raportul 
comisiei 
guvern 
Hartley. 
gențiilor 
pronunță 
don anje 
muncitori

Noi

î

Popoarele lliitii se prononia oeoiro interziterea armelor 
noileare ii pbbiib limita IbIwbi tezelor peotro raiiiete

ACCRA 12 (Agerpres)
In ultimele patru zile a avut 

loc la Acera ședința Comitetului 
de conducere al Secretariatului 
permanent al Conferinței popoa
relor Africii.

Comitetul de conducere a a- 
doptat o rezoluție în care s-a pro
nunțat pentru distrugerea totală 
a tuturor rezervelor de bombe a- 
tomice și cu hidrogen existente 
și pentru lichidarea tuturor ba
zelor pentru rachete.

Comitetul a condamnat expe
riențele atomice proiectate de 
Franța în Sahara. De asemenea 
comitetul sprijină lupta poporu
lui algerian și a chemat Franța 
să înceapă tratative cu guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria.

Comitetul s-a pronunțat împo
triva „politicii de represiuni, dis
criminare și de încălcare a drep
turilor omului“ care continuă în 
Kenya, Uganda, Tanganica, Nyas
saland, Rhodesia, Africa de sud-

vest, Angola și Mozambic și a 
cerut eliberarea imediată a con
ducătorilor politici arestați în 
Kenya, Nyassaland și în alte co
lonii.

La ultima ședință a comitetu
lui de conducere Kwame Nkru- 
mah, primul ministru al Ghanei 
a rostit o cuvîntare.

pe care îl vor prezenta 
de anchetă creată de 
pe baza legii Taft-

Potrivit relatărilor a- 
de presă, raportul se 
împotriva oricărei or» 
menite să oblige pe 
de a relua lucrul.

catelor din Germania, au parti
cipat la întîlnirea pe întreaga 
Germanie care a avut loc la 
Karl Marx Stadt. Intr-o rezolu
ție adoptată în unanimitate ei 
au salutat propunerea Uniunii 
Sovietice cu privire Ia dezarma
rea generală și totală și au ce
rut guvernului de la Bonn să 
lichideze toate bazele pentru ra
chete de pe teritoriul Germaniei 
occidentale, să consimtă la crea
rea unei zone denuclearizate în 
Europa și la încheierea 
pact de neagresiune între 
două state germane.

unui 
cele

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

C. din Germania 
crizei din industria 
vest-germană

mai facă concedieri în masă 
cum și să fie compensate pierde
rile de salariu cauzate de intro
ducerea așa-numitelor schimburi 
nelucrătoare. P.C. din Germania 
cere în continuare să se înceteze 
imediat importul de cărbune a- 
merican și să se adopte propune
rea R.D. Germane ca arganiza- 
țiile sale de comerț exterior să 
achiziționeze din Germania occi
dentală 4 
Lichidarea 
cărbunelui 
subliniază
Germania,
darea politicii interdicțiilor comer
ciale și la lărgirea comerțului cu 
R.D. Germană și cu celelalte țări 
socialiste,

P.C. din 
se înceapă 
nele celor 
ceea ce corespunde intereselor în
tregului popor german .

pre-

milioane tone huilă, 
crizei din desfacerea 
în R.F. Germană, se 

în declarația P.C. din 
va contribui la lic

Gerrnama propune să 
tratative între guver- 
două state germane.

Guvernul lui Adenauer plănuiește 
noi măsuri antidemocratice

BONN 12 (Agerpres).
Schrodier, ministrul de Inter

ne al guvernului de la Bonn, 
luînd cuvîntul la posturile d<> 
radio, a cerut adoptarea cît mai 
grabnică a așa-numitei „legi cu 
privire la situația excepțională**. 
Planurile Bonn-ului în legătură 
cu introducerea unei „legislații 
excepționale“ sînt de mult cri
ticate cu asprime de opinia pu-

blică vest-germană și în special 
de partidul socia-l-democrat de 
opoziție. Cu ajutorul acestei le
gislații guvernul lui Adenauer 
dorește să știrbească și mai mult 
drepturile democratice ale pr 
lației, investind puterea ex. 
tivă cu împuterniciri dictato
riale.

Din discursul lui Schroder a 
rezultat că cu ajutorul „legis
lației excepționale“ se va încer
ca să se limiteze drepturile par
lamentului și ale organelor lo
cale ale puterii.

Vechile instituții de cultură ale 
Germaniei hitleriste aveau un 
profil adecvat politicii fasciste; 
ele erau folosite în scopul reali
zării politicii războinice, consti
tuiau pe atunci focare de înveni- 
nare a conștiinței maselor. La 
conducerea acestora stăteau coco
țați reprezentanții celor mai reac
ționare cercuri de afaceri și con
cerne din vechea Germanie. Ci- 
nerrtătografia, radioul, presa, edi
turile — totul era subordonat po
liticii fasciste.

In noua situație, asemenea ins
tituții și-au schimbat cu totul ca
racterul și scopul; noii puteri i-a 
revenit sarcina nu numai de a 
schimba profilul lor, ci și de a 

^"construi noi așezăminte culturale, 
de a scoate din mintea oamenilor 
veninul culturii hitleriste, de a 
face o educație sănătoasă oame
nilor, o educație corespunzătoare 
noilor sarcini puse de construirea 
socialismului. înfăptuirea revolu
ției culturale a fost considerată 
în R.D. Germană drept o sarcină 
a revoluției socialiste.

împlinirea unui deceniu de la 
proclamarea R.D.G. a găsit acest 
harnic popor în fața unui bilanț 
uriaș și în domeniul cultural. In 
prezent, oamenii muncii din R.D. 
Germană dispun de 1350 de clu
buri și case de cultură. Cluburile 
luate la un loc, au aproximativ 
17.000 de încăperi, dintre care 
peste 13.000 se află în întreprîn-

Numai în 
de cultură 
loc 196.000 manifestări eul-

anul 1958 la ca- 
și la cluburi au

deri. 
sele 
avut 
turale la care au participat pes
te 24.000.000 de oameni ai mun
cii din diferite domenii de acti
vitate.

Masele de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și gospodine au la dis
poziție peste 11.000 biblioteci pu
blice (instituții de stat care func
ționează în comune și raioane). 
Trebuie remarcat faptul că în a- 
cest număr nu sînt incluse biblio
tecile de specialitate ale organi
zațiilor și universităților. Numă
rul total al volumelor de cărți 
din bibliotecile publice depășește 
cifra de 10.000.000.

A crescut considerabil tirajul 
cărților și numărul titlurilor de 
lucrări editate. Dacă în anul 
1951 numărul titlurilor de cărți 
apărute a fost de 2.086, în anul 
1958 numărul acestora a crescut 
la 6.200, iar tirajul global a cres
cut la 88.103.000.

O largă dezvoltare a cunoscut 
cinematografia. Numărul cinema
tografelor depășește cifra de 1400 
avînd 550.000 locuri. Oamenilor 
muncii din R.D.G. le sînt puse la 
dispoziție spre vizionare tot mai 
multe filme artistice, documenta
re, de lung metraj. Prin cons
truirea și intrarea în funcțiune a 
studioului de filme DEFA, capa
citatea de producție a ajuns la

peste 30 de filme artistice de 
lung metraj anual.

Nici construcția de teatre nu a 
rămas în urmă. In prezent, în 
R.D.G. există 86 de teatre cu a- 
proximativ 57.000 locuri. Anul 
trecut, numărul reprezentațiilor 
teatrale a fost de 30..868, fiind 
vizionate de 17,1 milioane spec
tatori.

A crescut simțitor numărul e- 
chipelor de dansuri populare, nu
mărul total al acestora atingînd 
cifra de peste 20.000, unde acti
vează aproximativ 800.000 de ar
tiști amatori.

in anul 1958, în R.D.G. erau 
peste 4.500 coruri cu 120.000 
membri, 3.000 de echipe de dan
suri cu 35.000 de membri, 1.500 
cercuri dramatice cu 15.000 mem
bri și multe alte formații artis
tice. Statul a pus la dispoziție 
fonduri mari pentru crearea de 
condiții cît mai optime în vede
rea unei activități tot mai rodnice.

Rezultatul principal în dome
niul cultural se reflectă în con
știința nouă, socialistă, care cu
prinde mase tot mai largi de oa
meni ai muncii. Lucrătorul din 
fabrică, uzină, instituție, de pe 
ogoare se bucură tot mai mult 
de binefacerile culturii, devine 
tot mai conștient de menirea lui 
în măreața operă de reconstruc
ție și construcție a Germaniei noi, 
socialiste.

S. IOAN

PROGRAM DE RADIO
14 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 Vreau 
să știu ! 10,00 Concert de mu
zică din operele italiene, 11,03 
Melodii populare romînești, 
11,33 Muzică de estradă, 12,00 
Cîntece sovietice de muncă, 12.35 
Muzică ușoară din țări prietene, 
13,05 Fragmente din suita „Vi
sul unei nopți de vară“ de Men
delssohn-Bartholdy, 14,00 Con
cert de prînz, 15,10 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,40 Formații sovieti
ce de muzică de cameră care 
ne-au vizitat țara, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,25 Muzică
de estradă, 18,00 In slujba pa
triei, 19,20 Din cele mai cunos
cute melodii populare romînești, 
20,35 Muzică ușoară romîneas- 
că, 21,00 Școala și viața, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorolo
gic și sport, 22,30 Din cîntecele 
înaintașilor noștri. PROGRA
MUL II. 14,30 Cîntece, 15,00 
Concert de estradă, 15,40 Muzi
că populară macedb-romînă, 
18,05 Folclorul în prelucrarea 
compozitorilor noștri, 19,00 Mu
zică ușoară, 19,30 
Crofon : „Botezul 
Kondrat Krapiva, 
22,30 Cîntece de 
jocuri populare romînești

Teatru la mi
tocului“ de 

21,12 Cîntece, 
dragoste și
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