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Luna marii prietenii
Abonamente 

la presa sovietică
Cu prilejul „Lunii prieteniei 

romîno-sovietice“ în cadrul în
treprinderilor și instituțiilor din 
raion s-a desfășurat o acțiune 
de abonare la presa sovietică. 
Acțiunea a fost bogată în roa
de. Pînă în prezent s-au făcut 
peste 1200 de abonamente la 
presa sovietică. Cele mai bune 
rezultate în această acțiune au 
fost obținute la mina Petrila, 
Școala medie Lonea, Școala de 
7 ani nr. 2 Petroșani și altele.

Peste 5.000 de spectatori
Săptămîna ce a trecut a fost 

filmului 
ce au ru- 
cinemato- 

din Pe- 
de

declarată „Săptămîna 
sovietic“. Cele 7 filme 
lat cu acest prilej la 
graful „7 Noiembrie“ 
troșani au . fost vizionate 
peste 5.000 de spectatori. De o 
apreciere deosebită s-au bucurat 
filmele „Surorile“, 
„Săgeata albastră“

„Anul 1918“. 
etc.

Vitrine cu cărți
Pentru a populariza cartea 

rusă și sovietică, colectivul bi
bliotecii centrale raionale a or
ganizat o vitrină cu cele mai 
noi tipărituri.' In ea sînt expuse 
edițiile festive ale romanelor 
„Tînăra Gardă“ de Fadeev, „Așa 
s-a călit oțelul“ de Ostrovski etc.

La 16c de cinste sînt așezate 
operele lui V. I. Lenin

Tot în același scop în cadrul 
„Săptămînii cărții“ din cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
și Librăria noastră din Petro
șani a aranjat □ vitrină cu cărți 
scrise de diferiți scriitori 
șî sovietici.

Economii la preparația de cărbuni
Realizarea de economii con

stituie o preocupare principală a 
colectivului preparației Lupeni. 
In cursul celui de-al treilea tri
mestru al anului curent, munci
torii, inginerii și tehnicienii în
treprinderii au acordat o dleose- 
bită atenție înfăptuirii angaja
mentelor luate în privința eco
nomiilor. Drept rezultat, prepa- 
rația Lupeni a realizat în cursul 
celui de-al treilea trimestru al 
anului peste 410.000 lei econo
mii.

O contribuție importantă la 
acest succes a adus-o colectivul 
sectorului de preparare, condus 
de inginerul Ionică Ion. Munci
torii preparatori, între care tov. 
Wilk Emil, Erdösi Ioan, Dumi
trescu Alexandru și mulți alții

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

au economisit însemnate canti
tăți de lubrifianți, becuri, car
bid etc.

Rezultate frumoase au obținut 
și muncitorii Moldovan Nistor, 
Hroștea Mihai, Borza Simion și 
alții de la sectorul die transport, 
care au economisit mari canti
tăți de cărbune și lubrifianți, 
iar prin buna întreținere a lo
comotivelor au redus cheltuielile 
de reparație a acestora.

Muncitorii preparatori de la 
Lupeni, sub conducerea organi
zației de partid, sînt hotărîți 
să-și sporească eforturile pentru 
ca în cursul trimestrului IV să 
realizeze și mai însemnate eco
nomii.

P. DRAGAN 
corespondent

ȘUT

Cu ce contribuifi la lupta
pentru economii ?

Mărirea vitezei de foraj — sursă de economii

La mina Petrila se extinde 
tot mai mult armarea galeriilor 
de transport cu diferiți înlocui
tori ai lemnului — în scopul e- 
conomisirii acestui material. 
Printre acești înlocuitori, la loc 
de frunte prin rezistența lor, se 
situează blocurile de beton — 
betonitele pentru armare.

Cerințele tot mai mari de a- 
semenea blocuri de beton au de
terminat conducerea minei Pe
trila să renunțe la „importul“ 
acestor blocuri de la atelierele 
de prefabricate ale constructo
rilor de 
te, sau 
troșani, 
propriu 
nitelor.

Noul 
tr-o hală mare — a fost dotat 
cu o betonieră de mare capaci-

unde se aduceau înain- 
de la atelierul din Pe- 

deschizîndl un atelier 
de confecționare a beto-

atelier — instalat în-

Pentru buna aprovizionare a locatarilor din noile cartiere de 
blocuri, au fost clădite pină acum 11 blocuri cu localuri comer
ciale cuprinzînd 35 de magazine diferite care desfac produse ali
mentare și industriale.

Iată în clișeu blocul cu magazine din Uricani.

tate, masă vibrantă, linie deco- 
vil, forme metalice iar pentru 
lucru s-a detașat echipa de 10 
oameni a tînărului Baron Gheor- 
ghe. După o temeinică analiză 
a procesului de producție, șeful 
de echipă și-a împărțit oamenii 
în așa fel ca fiecare om să poa
tă da cel mai bun randament.

Astfel, Trăistaru Ioan, Baron 
Ion, Păucă Vasile și alții apro
vizionează betoniera cu mate
riale, balast nisip, ciment. Șus 
la mașină stau Pîrghie Traian, 
mecanic și Pocivilișteanu Titu 
care execută încărcarea betonu
lui în forme, Băluță Nicolae 
umple formele iar Baron Gheor- 
ghe și Chiriac Vasile transportă 
blocurile de beton și le depozi
tează pe platforma de uscare.

Avînd o bună organizare a 
muncii și lucrînd cu avînt, echi- 

,pa tînărului Baron Gheorghe e- 
xecută 500 — iar uneori pînă la 
600 bucăți de betonite pe fie
care șut, asigurînd cantitățile 
necesare pentru nevoile minei.

Lupta pentru economii este la 
ordinea zilei și pentru muncito
ri' și tehnicienii sondori din Va
lea Jiului. După ce în primele 
luni ale anului sondorii au por
nit cu „stîngttl“ avînd pierderi 
la prețul de cost de peste un 
milion lei, în ultimele luni toa
te colectivele de foraj de la 
sonde au pornit 
muncă să lichi
deze cu această 
rămînere în ur
mă. Și, sprijiniți 
de tehnicieni, 
muncitorii son
dori au reușit să 
obțină primele 
rezultate mai 
frumoase.

In articolul de 
față tov. ing. 
Semenescu Ioan, 
șeful sectorului 
de foraj Uricani, 
răspunde la 
trebarea: Cu 
contribuiți 
lupta pentru 
conomiî ?

Lucrările de 
raj, cum sînt 
noastre de pildă, 
au caracteristici 
aparte de alte 
asemenea lucrări. 
Noi nu urmărim 
cu forajul numai 
un singur obiec
tiv, de pildă, pe
trol, gaize — ci 
trebuie să cău
tăm un 
măr de 
cărbune, al căror 
dică cîteodată chiar la 20...

Aceasta ne obligă să cercetăm 
atent, metru cu metru tot sub
solul prin care trece coloana de 
foraj, căutînd să scoatem cu 
carbtiera probe concludente pen
tru geologi și mineri — ca pe 
baza lor să se poată stabili cu 
precizie adîncimea fiecărui strat 
de cărbune în parte, grosimea 
stratului, înclinația, ca și situa
ția rocilor înconjurătoare 
ceste date fiind absolut necesa
re pentru viitoarea exploatare a 
cărbunelui.

Tocmai ținând cont de acest 
fapt, toată atenția noastră în 
lupta pentru economii a fost a- 
xată pe mărirea vitezei de foraj 
și economisirea diferitelor ma
teriale cu care lucrăm.

La primul obiectiv, am reușit

să obținem pînă acum succese 
frumoase, care pot fi dezvoltate 
și mai mult în viitor. Astfel, îni 
luna septembrie — îni loc de 800 
m. liniari foraje, sectorul 
câni a realizat 913,80 m. 1. 
tre brigăzile de sondori 
și-au adus contribuția la 
succes este și brigada comunis
tului Pițigoi Dumitru de Ia son-

Uri- 
Prin-< 
care 

acest

O-

Bilanțul pe un trimestru 
al cooperatorilor

Tn ziua de 18 octombrie a. c. 
a avut loc în sala cinematogra
fului din Lupeni adunarea ge
nerală pentru prezentarea dării 
de seamă asupra activității pe 
trimestrul III a consiliului de 
conducere al cooperativei „Spri
jinul minier“ din Lupeni.

Cei peste 280 cooperatori pre- 
zenți la adunare au ascultat cu 
interes raportul prezentat de 
către tov. Nemeș Ioan, președin
tele consiliului de conducere. 
Realizările obținute de la reor-

pînă 
Sec-

ganizarea cooperativei și 
în prezent sînt frumoase, 
țiile cooperativei, în număr de 
42, și-au îmbunătățit mult mun
ca de deservire a populației. 
Planul pe trimestrul III al anu
lui 1959 a fost îndeplinit și de
pășit cu 6 la sută.

Âu fost dați ca exemplu de 
muncă rodnică tovarășii Văduvă 
Ioan, Biro Dominic, Balaș Dio- 
nisie, Iacobescu Vasile, Coroi 
Rozalia ș. a.

N. A.
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DIN ACTIVITATEA 
COMITETELOR DE FEMEI

Cursuri de îndrumare 
pentru femei

din luna noiembrie 
localitățile raionului 
funcționa cursuri de 
pentru femei, în ca-

Incepînd 
în toate 
nostru vor 
îndrumare 
drul cărora se vor preda săptă- 
mînal lecții pe diferite teme po
litice, culturale, sanitare și 
gospodărești.

Pentru a asigura desfășura
rea cu succes a acestei valo
roase forme de învățămînt, pen
tru femeile casnice îndeosebi, 
comitetele de femei din loca
litățile raionului au recrutat 45 
de propagandiști. Totodată ele 
au încadrat în cele 45 de cer
curi care vor funcționa în acest 
an școlar peste 1300 de femei.

femeilor din Valea Jiului. Al
bumul va fi însoțit și' de o scri
soare în care femeile din raio
nul nostru felicită soțiile de 
mineri sovietici și le urează-noi 
succese în lupta lor pentru con
struirea comunismului.

Un dar femeilor sovietice
Cu prilejul sărbătoririi Lunii 

prieteniei romîno-sovietice, Co
mitetul raional al femeilor din 
Petroșani a luat inițiativa de a 
pregăti și trimite femeilor so
vietice din bazinul carbonifer. 
Donbas un frumos dar — un 
album cu aspecte din munca și 
viața femeilor din Valea Jiului.

Pregătirea albumului a și în
ceput. Pînă acum au fost adu
nate numeroase fotografii care 
înfățișează aspecte din activi
tatea culturală și obștească a

Acțiuni obștești ,>
Incepînd din luna trecută co-> 

mitetele de femei din localită-,’ 
țile Văii Jiului au pornit o ac- 
țiune valoroasă în scopul reali- 
zării de cît mai însemnate eco-ij 
nomif: colectarea de deșeuri de I, 
cîrpe, sticlă și hîrtie. <,

Pînă în prezent cele mai fru- 
moașe rezultate în această ac-S 
țiune le-au obținut femeile din 1 
orașele Petroșani și Vulcan. 
Femeile din Petroșani, în frunte 
cu tovarășele Țîrlea Terezia, i 
Haidu Elena, Kando Cornelia, i? 
Csocs Paraschiva, Moldovan { 
Maria și altele au strîns 827 
kg. de cîrpe și 110 kg. de sticlă. \ 
Femeile din Vulcan au colectat j 
la fel peste 200 kg. de cîrpe șî) 
110 kg. de sticlă. In fruntea ac- J 
țiunii s-au situat tov. Roman > 
Florica, Brasai Maria, Magan ? 
Lucreția și Konyii Elena. j

Exemplul femeilor din Petro- j 
șani și Vulcan trebuie urmat și ') 
de femeile din celelalte locali- ij 
tăți ale raionului. S

da nr. 5248 care față de 90 m. 
foraje a făcut 132 m. Acest suc
ces se datorește în primul rînd 
faptului că brigada de la sonda 
nr. 5248 a căutat să folosească 
din plin capacitatea utilajului 
pe care-1 are : o mașină sovie
tică de forat „Zi F 1200“ cu a- 
Jutorul căreia a reușit să sape 
în 46 de zile 512 metri liniari. 
Rezultate bune în această direc
ție ■— de mărire a vitezei de fo
raj, au obținut și sondorii con
duși de tov. Popescu Dumitru, 
Stan Ioan, Proca Gheorghe care 
au sondele situate pe lingă pî- 
ralele Stoioni și Sterminos ori 
pe dealurile Murgonilor, Bărbo- 
nilor.

La materiale, economii însem
nate au fost obținute prin re
nunțarea la bariiă si folosirea în 
locul ei a humei la noroiul de 
foraj. De asemenea, în scopul 
economisirii combustibilului pen
tru motoarele termice, la fiecare 
sondă au fost montate rezervoa
re în caire se păstrează motori
na. Se niai fac economii la pră
jini de foraj — printr-os bună 
întreținere a 1er — ca și la alte 
materiale cu care lucrăm.

Ca rezultat al preocupării co
lectivului nostru, pînă acum son
dorii sectorului Uricani au fă 
eût O economie de 91.500 lei. Noi 
sîntem hotărîți să muncim și 
mai bine de acum încolo pentru 
ca pînă la sfîrșitul anului să în
scriem în contul nostru la eco
nomii suma de 220.000 lei.

★— —

Muncă rodnică
La subsecția tinichigerie de la 

U.R.U.M.P. se muncește cu spor. 
In prezent se lucrează la confec
ționarea tuburilor de aeraj pen
tru minele din Valea Jiului.

Brigada de tinichigii condusă 
de comunistul Voinici Ștefan, 
înregistrează zilnic rezultate fru
moase.

In ultimele 8 zile brigada a 
confecționat 157 buc. tuburi de 
aeraj în afara sarcinilor de plan, 
din care 100 buc. de 400 mm. și 
57 buc. de 300 mm.

Brigada s-a angajat să con
fecționeze prin muncă volunta
ră încă 200 bucăți tuburi de ae
raj pînă la 7 Noiembrie, din ca
re a și realizat 20 de bucăți.

Printre fruntașii brigăzii se 
numără tovarășii Arcz Alexan
dru, Strosz Ludovic, Străuț 
Ioan Fenyodi Zoltan și alții.



VICTORIE BINEMERITATA

STEAGUL! ROȘU

DIN TOATE SPORTURILE
CATEGORIA A LA VOLEI

Știința-Utilajul Petroșani la un pas 
de victorie

Ca-

Farul Constanța 4-0 (3-0) 
pinge slab, iar Mihai printr-o 
foarfecă frumoasă introduce ba
lonul în plasă: 1—0 pentru gaz
de. Ropotele de aplauze nu s-au 
stins încă și Crăiniceanu ridică 
din nou tribunele în picioare. O 
cursă scurtă pe extremă, un șut 
sec șl mingea zguduie din nou 
plasa : 2—0.

Susținută frenetic de înflăcă
rați! ei suporteri, echipa mineri
lor continuă să-și 
nerul. In minutul 
loc două lovituri 
cutive în favoares 
care ultima este 
.Milea, astfel că tabela de mar
caj se modifică din nou: 3—0 
După numai 4 minute Crăinicea- 
nu trece prin apărarea Farului 
și doar bara este aceea care sal
vează pe oaspeți de un nou gol. 
Pînă la sfîrșitul primei reprize 
nu mai e nimic de semnalat, în 
afara unei învălmășeli la poarta 
apărată de Kiss.

Mulțumiți de rezultat, în repri
za a doua jucătorii Minerului slă
besc alura, dînd posibilitate i-ons- 
tănțenilor să preseze. La acest 
lucru a contribuit și accidentarea 
lui Pali, la o ciocnire cu porta
rul Ghibănescu și care a reintrat 
doar după vreo 15 minute ca fi
gurant. Apoi Minerul își revine 
și începe să atace din nou. In 
minutul 75 Crăiniceanu trece din 
nou de apărarea Farului. Portarul 
îi iese în întîmpinare și reușește 
să boxeze șutul puternic aî a- 
cestuia. Minutul 80 îl găseșt» pe 
Crăiniceanu în centrul terenului. 
Tot acolo îl găsește și centrarea 
lui Milea. Cfteva fente, un șut 
puternic la colț și mingea se o- 
dihnește din nou în poarta cons
tănțenilor : 4—0. Cu acest rezul
tat ia sfîrșit meciul. La victorie 
a contriburt întreaga echipă, care 
pe lîngă calitățile morale și de 
luptă a arătat în acest joc și un 
salt sub raport tehnic și tactic 
Demnă de laudă a fost compor
tarea lui Crăiniceanu, autorul a 
două goluri și care a contribuit 
direct la crearea fazei la cel 
de-al treilea gol. El a dovedit de 
astă dată că dacă talentul său 
este pus în slujba colectivă el 
este deosebit de util echipei.

Pentru jocul prestat merită să 
fie evidențiată întreaga echipă,

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

CAMPIONATUL REGIONAL

Minerul Lupeni 
toamnă. Plopii ce îm- 
stadionul din Lupeni 
ultimele frunze în a-

Decor de 
prejmuiesc 
își scutură 
dierea blîndă a vîntului. Tribu
nele arhipline, freamătă de ne
răbdare în așteptarea marii în- 
tîlniri. Spre centrul terenului se 
îndreaptă cei trei arbitri. Apari
ția lor este întîmpinată cu ropote de 
aplauze. Un fluier strident chea
mă echipele la întrecere. Echipa 
minerilor în tricouri albe, poartă 
pe piept două ciocane încrucișa
te, simbol al muncii din adînc. 
Oaspeții au tricouri albastre ca 
apele mării ce scaldă portul Cons
tanța. Meciul începe într-o alură 
rapida. Echipele fac joc de clmp 
tatonîndu-se reciproc. In minutul 
2 de joc are Ioc prima lovitură 
de colț în favoarea gazdelor. 
Execută Paraschiva, dar apărarea 
constănțenilor îndepărtează peri
colul. Pînă în minutul 8 nu se 
mai înregistrează nici un șut pe
riculos la poartă. La un atac al 
Farului apărarea gazdelor are 
un moment de ezitare. Mingea se 
plimbă nestingherită prin fața 
porții apărată de Kiss. învălmă
șeala e mare. Cîțiva atacanți de 
la Constanța trag unul după al
tul, dar mingea se lovește de 
fiecare dată de apărătorii Mi’ eru- 
lui, astfel că scorul continuă să 
rămînă alb. Apoi Minerul ia jo
cul pe cont propriu, asaltînd con
tinuu poarta apărată de Ghibă
nescu. In minutul 10 Crăiniceanu 
face o cursă spectaculoasă pe par. 
tea stingă, trăgînd apoi un șut 
puternic la colț. Aflat pe fază, 
portarul prinde totuși cu destulă 
greutate.

Minutul 25 aduce șl prima lo
vitură de colț în favoarea oaspe
ților. Execută Meszaroș. Apărarea 
lupenenilor lămurește situația și 
cvintetul ofensiv al gazdelor, în 
care au excelat Crăiniceanu, dis
tanțat ca cel mai bun de pe teren 
și Peretz prin jocul său inspirat 
șl tehnic pornește vijelios la a- 
tac. Atacul este oprit în ultima 
instanță de apărătorii eonstăn- 
țeni prin trimiterea mingii în cor
ner. Execută frumos Crăiniceanu. 
Cu toată dominarea insistentă a 
Minerului, golul întîrzie să „ca
dă“. El vine abia în minutul 29. 
Iată faza. Crăiniceanu execută o 
lovitură de colț, Ghibănescu res-

preseze parte- 
35 de joc au 
de colț conse- 

gazdelor, din 
fructificată de

dar în mod special Crăiniceanu, 
Peretz, Mihai, Coman, Milea și 
Plev. Farul a fost de nerecunos
cut. Apărarea ușor penetrabilâ, 
iar atacul ineficace. Echipa țiu a 
dovedit nici dîrzenia necesară ți
nui meci de categoria A.

La fluierul arbitrului Geac din 
București, care a condus cu com
petență și autoritate, s-au aliniat 
următoarele formații:

MINERUL : Kies, — Plev, Co- 
man, Kereszteș — Szőke, Mihai, 
— Paraschiva, Pali, Milea, Peretz 
și Crăiniceanu.

FARUL: Ghibănescu, — To
rna, Ciuncan, Florescu, — Dateu, 
Bibere —- Moroianu, Olarii, 
tei, Meszaroș, Sever.

In deschidere, juniorii din 
peni au învins cu același 
(4—0) pe cei din Aninoasa.

D. CRIȘAN

Ma-

Lu-
scor

Jucînd în sala Dinamo din 
pitală, în compania valoroasei 
formații a Casei Centrale a Ar
matei, echipa petroșeneană a lă
sat o impresie plăcută și a fost 
pe punctul de a realiza surpriza 
etapei, învingînd pe teren pro
priu echipa C.C.A. Numai datori
tă faptului că unul din trăgătorii 
principali ai echipei, Gornovicea- 
nu Coriolan (fiind bolnav) a ju
cat sub posibilități, victoria a re
venit la limită echipei gazdă, la 
scorul de 3—2 (15—11; 11—15; 
15—6; 15—17; 15—11).

Realizatorul prim al echipei 
din Petroșani a fost maestrul 
sportului Ion Crivăț. El a prac
ticat un volei de bună factură 
tehnică, față de care echipa C.C.A. 
nu a putut găsi dispozitive de 
apărare, mai tot timpul meciului.

Apreciind cu imparțialitate fa
zele frumoase realizate de am
bele echipe, spectatorii bucureș- 
teni au aplaudat jocul la scenă 
deschisă. Echipa Știința—Utilajul 
nelăsîndu-se impresionată de re- 
numele adversarului a luptat de 
la egal la egal cu echipa 
C.C.A., care, recent, a reprezen
tat țara noastră în turneul inter
național de la Sofia. Sub acest 
aspect, rezultatul de 2—3 obținut

în deplasare este meritoriu și o- 
glindește saltul realizat în ultimul 
timp de voleiul din Valea Jiului.

In lumina comportării echipei 
in acest joc, întîlnirea din etapa 
viitoare cu echipa Știința Cluj se 
anunță deosebit de disputată, în 
care gazdele pot obține o victorie 
de prestigiu. Meciul va avea Ioc 
duminică 25 octombrie a.c. orele 
11, în sala Institutului de mine.

Echipa Știința—Utilajul a fo
losit la București următorul lot: 
Crivăț, G-jrnoviceanu C., Gorno- 
viceanu A., Pintea, Brandemburg, 
Lăpăduș, Rădulescu, Cojocaru și 
Pusac.

Minerul Aninoasa a realizat scorul etapei
10-1 cu Minerul Obelar

se
lip- 
din 
De 
s-a

Jiul Iî pe primul 
în campionatul

Au trecut patru etape din cam
pionatul raional de fotbal și în
cepe să se clarifice situația clasa
mentului. Odată cu aceasta 
conturează preocuparea sau... 
sa acesteia față de campionat 
partea asociațiilor sportive, 
pildă, Constructorul Lupeni
prezentat numai în prima etapă, ca 
apoi ia Următoarele două etape să 
forfaiteze. In etapa de duminică 
a forfaitat și Șantierul Petroșani.

1. Jiul II Petroșani
2. Minerul II Lupeni
3. Retezatul Uricani
4. Preparatorul Lupeni
5. Preparația Petrila
6. Constructorul Livezeni
7. Școala sportivă U.C.F.S.
8. Constructorul Lupeni
9. Șantierul Petroșani

♦4*4=—---------- -----------

loc după 4 etape 
raional de fotbal

lată rezultatele înregistrate în 
etapa a IV-a de duminică: Școala 
sportivă U.C.F.S.—Jiul II 0—3, 
pentru neprezentarea carneteloi 
(în realitate pe teren 0—12); 
Șantierul Petroșani — Minerul II 
Lupeni 0—3 (prin neprezentare); 
Constructorul Livezeni — Rete
zatul Uricani 0—1; Preparatorul 
Lupeni — Preparația Petrila 2-1.

Clasamentul după
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

4
4
4
4
4
3
3
3
3

4
3
3
2
2
1
1 
0 
0

0
1
1
2
2
2
2
3
3

patru etape:
20: 6 — 8
15: 4 — 6

7: 9 — 6
7:7 — 4
6: 7 — 4
6:11 — 2
3: 9 — 2
4:11 — 0
1: 8 — 0

j

M. MÁTYÁS 
corespondent

HANDBAL
Faza raională a campionatului 

republican de handbal în 7 s-a 
desfășurat în zilele de vineri, 
sîmbătă și duminică pe terenul 
Elevul Petroșani, cu participla- 
rea unui număr record de echi
pe, în special la juniori. Echi
pele cîștigătoare au prestat un 
joc spectaculos, fiind aplaudate 
îndelung de spectatorii veniți în 
număr mare la meci, lată câști
gătorii fazei : juniori — Elevul 
I Petroșani; junioare — Elevul
I Petroșani; seniori — Știința
II Petroșani.

S-au evidențiat • juniorii Mun- 
teanu C., Szilagy, Drig H.; ju
nioarele Vîrlan G„ Bakos M., 
György E. și seniorii Slăvuțea- 
nu A., Trînc I., Szilagyi T., Vlad 
Lucian etc.

bartha eugen 
corespondent

POPICE
Sîmbătă și duminică în orașul 

Hațeg s-a diesfășurat faza re
gională la popice, rezervată 
sportivilor din cadrul cooperati
velor meșteșugărești. La această 
competiție au participat și po
picarii Asociației Voința din 
Petroșani, care s-au comportat 

.7.1 ca doi 
califice pentru

destul de bine, reușind 
dintre ei, să se 
faza următoare.

De Ia Voința 
calificat Suciu 
p. d. și Gagyi 
703 p. d.

Petroșani s-a* , 
Aurel, cu 50. 
Alexandru, cu

i
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Cu o duminică în urmă, Mi
nerul Aninoasa a învins cu 2—1 
la Orăștie, fruntașa clasamen
tului — Dacia. Acest rezultat 
surprinzător, deosebit de bun, a 
dat naștere la o întrebare fi
rească : a fost o întîmplare sau 
aninosenii se află pe un drum 
ascendent către valoarea lor de 
anul trecut ? Și răspunsul a fost 
dat clar de aceeași echipă dumi
nică, învingînd la Aninoasa cu 
10—1 echipa Minerul Ghelar 
după un joc de toată frumuse
țea. Se pare deci că s-a găsit, 
însfîrșit, formula corespunzătoa- 
e de joc, ceea ce va scuti antre
norul de „sfaturile“ unor „spe
cialiști“ aninoseni în alcătuirea 
formației. Și. într-adevăr, antre
norul Pop nu a greșit 
(scorul a confirmat-o) 
lotul după următoarea 
Niculescu — Golgoțiu
Golgoțiu Adrian, Predoiu — 
Guiaș, Csutak — Zlăgneanu, 
Vlad, Anca (Dan), Furnea, 
Dan, (Anca). Rezultatul de 10—1

duminică 
alcătuind 
formulă :

Costel,

(raport de cornere 12—1) nu 
datoreste unei forme excesiv 
slabe a oaspeților ci jocului 
foarte bun prestat de anifioseni. 
Apărarea imediată a fost de ne
trecut, iar linia de mijloc a con
stituit o adevărată rezervă ine
puizabilă de alimentare cu pase 
a înaintării. Tînărul Csutak, a 
jucat excepțional, dovedind un 
simț al terenului, precizie și 
călin în execuție. Deși are nu
mai 17 ani, Csutak își înlocuieș
te perfect lipsa de rutină cu o 
atenție deosebită pe teren, tri- 
mițînd înaintării sale pase cu 
adevărat inteligente. Din înain
tare, deși nu a marcat nici un 
gol Vlad a muncit foarte mult, 
eficace, contribuind din plin Ia 
realizarea scorului. Zlăgneanu și 
Furnea : buni. Dan nu prea s-a 
acomodat cu postul de extrem 
stingă, iar Anca: impetuos ca 
întotdeauna.

Aceștia sînt pe scurt factorii 
care au dus la un scor atît de 
mare.
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M. D. î

G importantă 
închinată prieteniei 
leagă de marele popor sovietic 
este tradiționalul cros 
tîmpinăm 7 Noiembrie“ 
dună la startul său, an de an 
sute de mii de tineri și tinere 

Anul acesta crosul „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie“ organizat 
în cinstea celei de a 42-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, are loc 
într-o formă nouă. El se desfă
șoară în doua etape: prima, pe 
asociații sportive, în care vor fi 
desemnați campionii crosiști pe 
asociație, și etapa a doua pe 
centre de localități unde vor 
participa echipe reprezentînd 
fiecare asociație. In prima eta
pă care se va desfășura pînă 
la 25 octombrie a. c. sînt che
mați să participe toți tinerii și 
tinerele din întreprinderile și 
instituțiile din raion. Consiliile 
asociațiilor sportive, prin comi
siile G.M.A. și de atletism, în 
strînsă colaborare cu organiza
țiile U.T.M. au datoria să facă 
o puternică popularizare a cro
sului antrenînd cît mai mulți 
tineri la această întrecere de 
masă. Probele la care se parti
cipă la etapa pe asociație sînt: 
seniori — 1000 metri; senioare 
— 500 metri; juniori — 800 
metri; junioare — 400 metri.

Pentru etapa a doua și fi
nală. în raionul nostru au fost 
fixate două centre, la care se 
vor întîlni echipele reprezenta-

ne

,,Să în-
care a-

tive ale fiecărei' asociații. La 
centrul Petroșani participă e- 
chipele asociațiilor sportive din 
localitățile: Lonea, Petrila, Ba
nița, Aninoasa, Iscroni și Pe
troșani. La centrul din Lupeni 
participă echipele din: Uricani, 
Vulcan, Paroșeni, Bărbăteni și 
Lupeni. Faza finală pe centre 
va avea loc la 1 noiembrie a.c., 
dată pînă la care fiecare aso
ciație sportivă este datoare 
să-și înscrie la comitetul raio
nal U.C.F.S. echipele partici
pante.

In etapa finală vor fi stabi
lite atît echipele campioane la 
crosul de masă „Să întîmpinăni 
7 Noiembrie“ pe anul 1959 ca 
și campionii individuali.

Avînd în vedere succesele 
frumoase dobîndite de repre
zentanții raionului nostru în e- 
dițiile precedente ale crosului, 
ca urmare a mobilizării lor în 
număr deosebit de mare, se 
cere cu insistență ca și în a- 
cest an să se acorde o atenție 
deosebită crosului „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie“. Experiența 
anilor trecuți dovedește că un 
mare număr de sportivi de per
formanță și-au început drumul 
în sport tocmai cu prilejul a- 
cestor crosuri care constituie o 
parte din mișcarea sportivă die 
masă din care răsar an de an 
noi și noi talente în sport. Ti
neri ca Nițu Dumitru, Avram 
Maria (Filatura Lupeni), D. O- 
prișor, Gh. Băloi (U.R.U.M.P.),

Dumulescu Moise. Gabor Do- 
minic, Leanpa Ioan, Lupaș 
Gheorghe și alții au obținut re
zultate frumoase în edițiile tre
cute ale crosului, cîștigînd lo
curi fruntașe 
giune și chiar 
ră. Alături de 
actuala ediție 
noi tineri. La 
sportive ca „30 Decembrie“ Pe
troșani, Școala profesională Lu
peni, Elevul Lonea, Voința Pe
troșani și altele etapa pe aso
ciație a crosului se apropie de 
sfîrșit. Sînt însă alte asociații * 
sportive care deși cuprind un J 
număr mare de membri nu au t 
organizat încă faza I-a a cro- * 
sului ca f 
rul Vulcan, Minerul Aninoasa, 
ceea ce denotă că ele nu au a- 
cordat toată atenția cuvenită 
crosului. Puținele zile care au 
mai rămas pîhă Ia încheierea 
primei etape, trebuie folosite 
din plin, pentru organizarea și 
desfășurarea crosului. La a- 
ceastă muncă trebuie să contri-, 
buie și profesorii de educație 
fizică, ca specialiști atît în or
ganizare cît și în selecționarea 
celor mai buni crosiști. In a- 
ceastă perioadă principala sar
cină a fiecărei asociații trebuie 
să fie mobilizarea a cît mai 
mulți tineri la crosul de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie“.

HLOPEȚCHI VASILE 
președintele U.C.F.S. raional 

Petroșani

la fazele pe re
ia finalele pe ța- 
ei vor alerga In 
a crosului noi și 

unele asociații
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i mea laza i-a a cro- • 
Minerul Lupeni, Mine- I 
an. Minerul Aninoasa. •
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Aleyriie în ocgaaixațiile de bjzâ ale partidului Cu materiale din resurse
Comuniștii dm organizația 

a minei Petrila și-au ales
Adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri ce a avut Ioc 
la organizația de bază nr. 2 a 
ninei Petrila a făcut bilanțul ac
tivității membrilor și candidați- 
lor de partid de la ultimele ale
geri și pfnă în prezent. In aceas
tă perioadă, în urma muncii po
litice desfășurate de organizația 
de bază, sectorul II s-a situat în 
permanență pe locul fruntaș pe 
mină în întrecerea pentru mai 
mult cărbune. Rezultatele obținute 
oglindesc activitatea comuniștilor 
care au mobilizat întregul colec
tiv la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce stau în fața sectoru
lui. Comuniști ca Păsărică Nico- 
lae, Michiev Gheorghe, Cosma 
Erriest, Firoiu Ioan, Gristea Ni- 
colae și alții se situează în frun
tea întrecerii socialiste

Munca desfășurată de către or
ganizația de bază a fost orientată 
spre ridicarea productivității mun
cii, îndeplinirea sacinilor de pro
ducție de către fiecare brigadă, 
obținerea de economii cît mai în
semnate.

Sectorul II al minei Petrila a 
înregistrat cele mai mari reali
zări pe mină. Randamentul sec
torului este cu 279 kg. cărbune 
mai mare decît cel planificat, fapt 

.ce a contribuit la reducerea pre
țului de cost al cărbunelui cu 
1.60 lei pe tonă.

Planul de producție a fost rea- 
at la toți indicii. De la înce

putul anului sectorul a extras
-----

întâlnire cu. inovatorii 
liunedoreni

Recent, comitetul sindical de 
la mina Lupeni și cabinetul teh
nic au organizat o vizită a ino
vatorilor de ia această exploa
tare la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara. In cursul acestei 
vizite, inovatorii minei Lupeni 
au avut o întîlnire cu inovatorii 
Combinatului Siderurgic Hune
doara.

Cu ocazia acestei întîlniri au 
îost vizitate secțiile combinatu
lui, inovatorii de la Lupeni luînd 
cunoștință de marea dezvoltare 
a acestui puternic centru al in
dustriei noastre grele.

La întoarcere, în cadrul clubu-
i minier din Lupeni a fost or

ganizată .o seară închinată ino
vatorilor în care s-a vorbit des
pre învățămintele trase din a- 
ceastă vizită. In încheierea în- 
tilnirii au fost îninînate certifi
cate de inovator celor care s-au 
distins în lupta pentru progre
sul tehnic.

20.098 tone de cărbune în afara 
sarcinilor de plan. De asemenea 
și planul de pregătiri pe ultimele 
trei luni a fost îndeplinit în pro
centaj de 109 la sută

In urma hotărîrii plenarei G.G. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c., 
colectivul sectorului, sub îndru
marea organizației de bază, și-a 
luat angajamentul să economiseai 
că în acest an 500.000 lei la pre
țul de cost al cărbunelui prin să
parea suitorilor din stratele sub-

A dunăre a generală 
pentru darea de seamă 
și alegeri a organizației 
de bază din sectorul 11 

al minei Petrila

țiri cu ioreza, podirea abatajelor 
cu văndrugi care sînt mai pu
țin costisitori decît scîndura, re 
ducerea posturilor neproductive, 
micșorarea consumului de explo
ziv, răpirea bolțarilor din gale
rii eît și a armăturilor din aba
tajele terminate ș.a.

Pînă la data de l septembrie 
a.c. colectivul sectorului a eco
nomisit 274.210 lei la prețul de 
cost al cărbunelui.

Rezultatele obținute sînt îmbu
curătoare. Strădania colectivului 
a fost răsplătită. In cinstea Zilei 
minerului sectorul Iî a fost dis
tins cu „Casca de aur a tehni
cianului” fiind declarat pentru a 
doua oară sector fruntaș pe ba
zinul carbonifer al Văii Jiului.

Organizația de bază și-a întă
rit necontenit rîndurile sale. Acest 
lucru a reieșit atît din darea de 
seamă prezentată de către tova
rășul Cenaru Gheorghe, secretarul 
oiganizației de bază, cît și din 
discuțiile purtate de către mem
brii și candidați! de partid.

De la ultimele alegeri și pînă 
în prezent au fost primiți 54 
membri și candidați de partid. In 
urma muncii educative desfășu
rată de către organizația de ba
ză, mai mulți candidați între 
care tovarășii Cristea Nicolae, 
Stroia Vasile și alții au fost pri
miți în partid cu stagiul redus.

linii tovarăși ca Bercea Cons
tantin, Croitoru Gheorghe, Toth 
Ioan au fost însă criticați în da
rea de seamă pentru faptul că nu 
au dus la îndeplinire sarcinile 
trasate de adunarea generală de 
a se ocupa de pregătirea munci
torilor din brigăzile lor care își 
manifestă dorința de a deveni 
candidați.

de bază nr. 2 
noul birou

Pe lingă părțile pozitive în 
munca organizației de bază s-au 
manifestat și lipsuri. Astfel au 
fost criticați tovarășii Bocș Ru
dolf, Senk losif, Himiniuc Gheor
ghe, Deliu Alexandru, Bara Iuliu, 
care nu au participat cu regula
ritate la adunările generale și nu 
participă la dezbaterea probleme
lor puse în discuție. Tovarășii 
Bertoti Ioan și Stroia Ștefan au 
fost criticați pentru neachitarea 
la timp a cotizației.

Organizația de bază s-a preo
cupat intens de buna desfășura
re a învățămîntului de partid. 
Lecțiile în majoritatea lor s-au 
ținut la timp. Frecvența în cursul 
anului de învățămînt 1958—1959 
a fost în procentaj de 85—92 la 
sută. In ridicarea nivelului poli
tic și ideologie cît și în ce pri
vește frecvența la cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid 
s-au evidențiat tovarășii Toderici 
Viorel, Kibedi Anton, Darie Ghe- 
orphe, Gălățan Petru și alții.

Dar nu toți cursanții au dat 
atenția cuvenită învățămîntului 
de partid. Tov. Bocs Rudolf, Gu
ta Constantin, Török Mihai, au
lipsit de la învă
țămînt, iar pro
pagandistul Por 
Zoltán nu a 
participat cu re
gularitate la pre-i 
gătirea ce s-a fă-. 
cut la cabinetul! 
de partid. Bi- i 
roul organizației de 
bază nu a tras 
imediat la răs
pundere pe acei 
care au lipsit 
nemotivat de la 
învățămîntul de 
partid. Biroul a 
neglijat abonarea 
membrilor și can- I 
didaților de partid j 
la presa de partid, j

Comuniștii din 
organizația de ba- , 
ză nr. 2 a minei I 
Petrila și-au ex- ■ 
primat hotărîrea j 
de a-și înzeci e- 
forturile pentru a 
da tot mai mult 
cărbune peste 
plan, de a reali
za economii cît 
mai însemnate, 
astfel ca sectorul 
II să se mențină ( 
și de acum îna- 
inte în fruntea în- I 
trecerii pe mină, i

Z. ȘtiȘTAC l

La mina Lupeni sectorul VII 
investiții trebuie să înceapă lu
crările pentru deschiderea blocu
lui zero care se găsește tocmai 
sub puțul Ileana. Era necesar să 
se construiască uri drum de ac
ces de la colonia Ștefan pînă la 
puțul Ileana pe o distanță de 3 
kilometri și jumătate. Pentru 
construirea acestui drum trebu
iau sute de metri cubi de bolo
vani, balast, nisip și piatră con- 
casată. Un metru cub de nisip 
adus din alte părți costă 80 lei, 
iar de piatră concasată peste 100 
lei, deci cheltuielile pentru pro
curarea lor pe cale comercială 
s-ar fi ridicat la o cifră mare. 
De aceea mulți muncitori și teh
nicieni își frămîntau capul să 
găsească o soluție economică.

Pe minerul Gerbert Francisc. 
membru în biroul organizației 
de bază a sectorului VII, aceas
tă chestiune îl frămînta mai 
mult decît pe alții. Știa el ce 
știa în legătură cu piatra. Du
pă orele de lucru nu mai avea o 
clipă de odihnă. A pornit să co
linde dealurile și pîraiele, a ur
cat în susul Jiului umblînd zil
nic prin multe locuri din jurul 
Lupeniului dar, scopul propus nu 
a fost atins. Intr-o zi liberă se 
hotărî să caute piatra necesară 

Minerii de la Petrila au obținut noi succese în 
muncă. Operativ, tov. Pele Dumitru, secretarul 
sectorului I înscrie rezultatele pe grafic pentru 

a fi cunoscute de către toți minerii.

construcției drumului și în Su
sul pîrîului Braia. De data a- 
ceasta, după ce a parcurs vreo 
doi-trei kilometri, a găsit un de
pozit natural format din mii de 
tone de bolovani, parcă anume 
adunați pentru a fi folosiți de 
către sectorul VII investiții la 
construirea drumului de legătu
ră între colonia Ștefan și puțul 
Ileana.

Conducerea sectorului VII a 
fost plăcut surprinsă cînd tova
rășul Gerbert Francisc î-a adus 
această veste.

Autocamioanele începură ime
diat transportul bolovanilor, fă- 
cîndu-se astfel la fiecare metru 
cub o economie de 40 lei față 
de prețul dte cumpărare. Totuși 
comunistul Gerbert Francisc nu 
era mulțumit. Pentru construc
ția drumului mai erau necesare 
nisipul și piatra măruntă care 
să înlocuiască piatra concasată. 
Și așa porni din nou să caute.

Sc consultă cu cei mai vîrst- 
nici mineri, care cunoșteau toate 
colțișoarele de teren cuprinse în
tre Bărbăteni și Paroșeni. Alte 
ori asculta cu mult interes pă
rerea șefului de sector, ingine
rul Marinescu Ioan despre lo
curile unde s-ar putea găsi nisip 
și cu toată vîrsta înaintată, con
tinua să colinde aproape zilnic 
ambele maluri ale Jiului. Așa a 
găsit mai întîi. nisip curat și în 
cantitate mare,’ iar mai tîrziu, 
într-o carieră veche, piatră mă
runtă.

Nici concasoruî nu ar fi potri
vit atît de bine mărimea pietrei 
Piatra se putea folosi la con
struirea drumului. De aici și din 
cariera de nisip au fost trans
portați peste două mii de metri 
cubi de material, iar metrul cub 
nu depășește suma de douăzeci 
lei. Drumul spre puțul Ileana a 
fost terminat la timp pe baza 
folosirii unor resurse locale, co
lectivul sectorului VH investiții 
realizînd astfel economii mari.

Minerul Gerbert este acum 
mulțumit. Știe precis că pînă în 
ziua de 7 Noiembrie 1959 colec
tivul sectorului VII investiții va 
realiza angajamentul de a eco
nomisi două milioane de leî.

A. NICHIFOREL

RfiîRRflilHă tâmiMie ii
ia ziarul

„Steagul roșu“ ii
Abonamentele se pri- j: 

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

Anul de învățămînt 1958—1959 
a marcat o creștere calitativă în 
munca asociației A.V.S.A.P. dato
rită în primul rînd conducerii și 
îndrumării permanente a ei de 
către organele și organizațiile de 
partid. Analiza muncii A.V.S.A.P. 
făcută de Comitetul raional P.M.R. 
a dus la luarea măsurilor necesa
re pentru desfășurarea în mai bu
ne condiții a întregii activității.

S-a întărit colaborarea dintre 
organizațiile A.V.S.A.P. din raion, 
cu organizațiile U.T.M., sindicale 
și U.C.F.S., colaborare care a dus 
la obținerea unor rezultate bune 
în munca de educare patriotică 
și de pregătire a membrilor 
A.V.S.A.P.

Antrenînd în activitatea de pre
gătire majoritatea membrilor a- 
sociației, o serie de organizații 
din raion au reușit să obțină re
zultate mai bune ca în trecut la 
unele categorii de pregătire. 
Exemplu în această direcție sînt 
organizațiile A.V.S.A.P de la 
mina Aninoasa, mina Petrila, 
U.R.U.M.P., U.P.D., Sfatul popu
lar raional și altele. De asemenea 
planul de formare a specialiștilor 
pe raion a fost îndeplinit la toate 
categoriile ; conducătorii auto — 
61 de tineri radiotelegrafiști — 
17 tineri etc.

Aceste realizări nu trebuie însă 
să ne mulțumească deoarece 
în activitatea organizațiilor

întărirea muncii organizatorice — 
sarcină centrată a organizațiilor A. V. S. A. P.

A.V.S.A.P. din raion mai există 
încă multe lipsuri care frînează 
realizarea sarcinilor trasate.

Astfel, o lipsă a fost aceea că 
în unele organizații nu s-a acor
dat suficientă atenție întăririi 
organizatorice a asociației. Ast
fel de organizații sînt cele de la 
mina Vulcan, Filatura Lupeni, 
mina Uricani, Termocentrala Pa
roșeni, unitățile C.F.R. și unită
țile de construcții din raion. La 
această situație au contribuit și 
membrii biroului comitetului or
ganizatoric raional A.V.S.A.P. 
Petroșani care nu au îndrumat și 
controlat îndeaproape comitetele 
organizațiilor A.V.S.A.P.

Nu s-a urmărit satisfăcător 
nici felul cum organizațiile și în 
special comitetele își desfășoară 
activitatea. Sînt organizații care 
luni de zile nu au ținut ședințe 
și ai căror membri nu au plătit 
cotizația de timp îndelungat. Ast
fel de organizații sînt la mina 
Uricani, C.F.R. mișcare, Șantie
rul 1 construcții Petroșani, 
O.C.M.M. sector, Oficiul P.T.T.R., 
întreprinderea 6 August și alte
le.

De pildă organizația A.V.S.A.P.. 
C.F.R. mișcare Petroșani este ră

I. PAL1ȚA 
președintele comitetului orga
nizatoric raional A.V.S.A.P.

Petroșani

masă în urmă cu vărsarea su
mei de 1160 lei din cotizații, 
Școala profesională 1504 iei, Șan- 
teirul Petroșani cu 340 lei, 6 Au
gust — 395 lei, U.R.U.M.P. 434 
lei, O.C.M.M. — 116 lei. Restanțe 
de cotizații pe anul în curs mai 
au și alte organizații. Se pune 
întrebarea : cum muncesc comi
tetele organizațiilor respective da
că nici cotizațiile cel puțin nu 
le-au strîns ? Este necesar ca or
ganizațiile de bază de partid să 
analizeze activitatea acestor or
ganizații A.V.S.A.P.

* Munca de propagandă și agi
tație, pentru educarea patriotică 
a membrilor și pentru populari
zarea asociației s-a desfășurat u- 
neori cu lipsuri. Lecțiile și con
ferințele prevăzute în planul de 
învățămînt nu au fost toate ținu
te de către toate comitetele or
ganizațiilor A.V.S.A.P., s-au chiar 
dacă au fost ținute au. fost 
predate de oameni insuficient pre. 
gătiți. Materialele de agitație vi

zuală au fost expuse de multe 
ori în condiții necorespurizătoare, 
la locuri nevizibile. Nu s-au folo
sit în suficientă măsură stațiile 
de radioficare și radioamplifica
re pentru expunerea de conferin
țe cu caracter educativ-patriot'c 
și popularizarea rezultatelor ob
ținute de o serie de organizații.

In munca de învățămînt, în 
cercurile de pregătire generală 
și de specialitate, deși au fost ob
ținute rezultate, ele puteau fi mult 
mai bune, dacă s-ar fi acordat 
aceeași atenție tuturor catego
riilor de pregătire. Astfel, în ma
joritatea cercurilor de pregătire 
generală, s-au neglijat unele ac
tivități. punîndu-se accent mai 
mult pe tir, iar la pregătirea de 
specialitate, nu s-a insistat în su
ficientă măsură asupra ridicării 
calității învățămîntului.

Pentru lichidarea acestor lip
suri, în noul an de învățămînt 
se impun a fi luate măsurile cele 
mai corespunzătoare, atît pe li
nie organizatorică cît și pe li
nie de învățămînt, de către toate 
organizațiile A.V.S.A.P. din raion.

Pe linie organizatorică este ne
cesar să fie luațe măsuri de com
pletare și instruire a comitetelor 

A.V.S.A.P. Trebuie îndreptată 
toată atenția asupra întăririi vie
ții interne de organizație. Să se 
încaseze cotiazțiile restante de la 
toți membrii și să se ducă o 
muncă intensă de propagandă în 
vederea înscrierii de noi membri 
A.V.S.A.P., în special din rîndn- 
rile tineretului.

In munca de învățămînt, în 
cercurile de pregătire generală și 
de specialitate, o atenție deosebi
tă trebuie acordată selecționării 
lectorilor, aceștia constituind ele
mentele de bază în pregătirea 
membrilor A.V.S.A.P. Trebuie de 
asemenea luate din timp toate 
măsurile pentru asigurarea mate
rială a cercurilor, astfel îneît la 
data stabilită să-și poată începe 
activitatea. încă de la începutul 
anului de învățămînt, trebuie lua
tă legătura cu organele și orga
nizațiile U.T.M., cu organele sin
dicale și conducerile întreprinde
rilor și instituțiilor, pentru asi
gurarea, prin eforturi comune, a 
unei frecvențe constante a cursan- 
ților din toate cercurile.

Sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a organelor și orga
nizațiilor de partid, muncind cu 
toată hotărîrea pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin, în noul 
an de învățămînt, asociația noas
tră va putea obține rezultate bu
ne în activitatea de pregătire 
membrilor.
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MOSCOVA 19 (Agerpres). — TÄSS anunță:
La 18 octombrie, ora 19,50 (ora Moscovei) stațiunea inter

planetară automată și-a încheiat primul circuit în jurul Pămîntu
lui. Pe bordul stațiunii interplanetare au fost efectuate cercetări 
științifice ale spațiului cosmic din împrejurimile Pămîntului și 
Lunii. In timpul zborului circumlunar s-a efectuat fotografierea 
reversului Lunii, care nu se vede de pe Pămînt.

Datele măsurătorilor științifice și ale fotografierii sînt în curs 
de prelucrare. Rezultatele prelucrării vor fi date publicității. Im 
cheind primul circuit și îndepărtîndu-se de Pămînt, stațiunea in
terplanetară automată, nu va putea fi observată timp de aproxi- 
matix 48 de ore de pe teritoriul Uniunii Sovietice.

Următoarea fază a legăturilor cu stațiunea interplanetară va 
avea loc Ia 21 octombrie de la ora 15 la ora 16, ora Moscovei. 
Pînă la această dată stațiunea interplanetară automată se va înde
părta la o distanță de aproximativ 327.000 km. și se va afla dea
supra unui punct de pe suprafața Pămîntului avînd coordonatele: 
38 grade longitudine estică și 23 grade latitudine sudică.

Importante precizări ale savantului 
A. Mihailov

P. C. I. ppopune lichidarea dijmei
ROMA 19 (Agerpres).
Conducerea Partidului Comu

nist Italian a adoptat hotărîrea 
de a prezenta parlamentului un 
proiect d*e lege cu privire la li
chidarea dijmei prin transferarea 
în proprietatea dijmașilor a pă
mîntului pe care îl lucrează. In

prezent există în Italia aproxi
mativ 40000 de familii de dij- 
mași care trăiesc mai ales în 
regiunile Toscana și Umbria. In 
prezent dijmașii predau pînă la 
45 la sută din produsele obținu
te proprietarilor de pămînt drept 
dijmă pentru pămîntul folosit.

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

Creșterea scumpetei în Turcia
ANKARA 19 (Agerpres).

Ziarul „Yeni Gun“ publică date 
statistice din buletinul Direcției 
generale de statistică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al Tur-

----- O-----

Amnistierea criminalilor 
de război hitleriști 

în Crecia
19 (Agerpres). TASS

ciei cuprinzînd cifre cu privire 
Ia creșterea scumpetei în Turcia. 
Potrivit acestor date între anii 
1950—1959 costul vieții la An
kara a crescut cu 60 la sută, iar 
în comparație cu anul antebelic 

a luat par
ia sută. In 
anului 1959 
alimentare 

sută.

“atü"« y
Oficiul de aprovizionare 

și desfacere a legumelor și 
fructelor Petroșani anuriță 
că de la data 
brie 1959 s-a 
provízión area 
populației din 
cu produse agro-alimentare 
ce se pot găsi la toate uni
tățile de desfacere din raion.

Pentru aprovizionarea cu 
cartofi s-au organizat locuri 
de desfacere la rampa Vis- 
coza din Lupeni, gara Lu
pém', gara Vulcan, rampa 
minei Petrila precum și la 
toate unitățile O.A.D.L.F.

de 5 octom- 
organizat a- 
de iarnă a
Valea Jiului

1938, deși Turcia nu

MOSCOVA 19 (Agerpres)
La 18 octombrie, A. Mihailov, 

membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. și di
rectorul observatorului Pulkovo 
a publicat în ziarul „Pravda“ un 
articol în care arată că de la 4 
octombrie cea de a treia rachetă 
sovietică a parcurs peste 1 mi- 
ion km. și efectuează prima ro

tație în jurul Pămîntului într-un 
’nterval de timp de aproximativ 
15 zile.

Răspunzînd ia întrebarea dacă 
se *’a mai repeta vreodată pozi
ția reciprocă anterioară dintre Pă
mînt,. Lună și rachetă, Mihailov 
scrie:

Fără îndoială că racheta se va 
apropia de Lună și că ea va 
trece prin sfera de acțiune a Lu
nii, ceea ce poate schimba orbita 
rachetei într-o parte sau alta.

Este posibil de asemenea 
distanța pînă la perigeu să 
micșoreze în așa măsură îneît
dieta să ajungă în păturile mai 
dense ale atmosferei și să cadă 
pe Pămînt sau să ardă. Se poate 
însă ca racheta să atingă Luna, 
la fel ca a doua rachetă cosmică

es. 
se 

ra-

guvernul fe- 
luat o serie 
să slăbească 
din această

Măsuri antisindicale 
în Malaya

KUALA I.UMPUR 19 (Ager
pres) .

In ultima vreme 
derației malayeze a 
de măsuri menite 
mișcarea sindicală
țară. Din cauza restricțiilor im
puse de guvern a scăzut atît nu
mărul sindicatelor cît și numărul 
membrilor acestora.

După cum relatează presa, gu
vernul federației malayeze a in
terzis în toamna aceasta activita
tea mai multor sindicate. Totoda
tă guvernul a refuzat înregistra
rea unor sindicate noi. Astfel 
a fost interzisă constituirea fede
rației sindicatelor minerilor.

săsovietică lansată special ca 
întîlnească Luna.

Toate aceste fenomene intere
sante vor putea fi prevăzute și 
calculate în mod mai amănunțit 
după ce se vor efectua observa
ții optice asupra rachetei, atunci 
cînd se va apropia de Pămînt. 
In apropierea perigeului, racheta 
va putea fi văzută ca un punct 
luminos care se mișcă încet pe 
bolta cerească, aproximativ de 
mărimea unei stele de mărimea 
12. imposibil de observat cu 0- 
chiul liber, dar întrutotul accesibi
lă pentru a fi fotografiată cu 
astrografe de mare intensitate lu
minoasă. Dacă se va reuși să se 
obțină fotografii ale rachetei, or
bita sa va fi atît de mult preci
zată, îneît mișcarea ei ulterioară 
va putea fi cunoscută pe un in
terval de timp foarte lung. Ob
servatoarele sovietice sînt gata 
să „prindă“ racheta care se apro
pie și sperăm că în curînd se va 
reuși să se prevadă care îi va fi 
soarta.

In cele două săptămîni de exis
tență, racheta cosmică a trimis 
deja pe Pămînt cu ajutorul sem
nalelor radio foarte multe date 
unice de cea mai mare impor
tanță despre proprietățile fizice 
ale mediului din jurul Pămîntu
lui și al Lunii și despre Lună. 
In afară de aceasta, studierea ul
terioară a mișcării sale prezintă 
un considerabil interes științific. 
Prin aceste cercetări se vor pu
tea obține date referitoare la pro
bleme ca determinarea poziției 
centrului de greutate a Lunii. A- 
ceste cercetări vor putea contri
bui la studierea neuniformității 
rotației Pămîntului în jurul axei 
sale și a variabilității duratei zi
lelor terestre care este o urmare 
a acesteia. Se va putea preciza 
care este turtirea .Pămîntului și 
se vor putea elucida o serie de 
site probleme actuale, ale meca
nicii astrale, astronomiei și geo
deziei.

O-------- —-----

Persecuții antidemocratice 
în Germania occidentală 

condamnat pe doi cetățeni din 
Hamburg și pe doi cetățeni din 
R.D. Germană la închisoare pe 
diferite termene pentru că s-au 
pronunțat în favoarea stabilirii de 
contacte sindicale intergermane.

ATENA 
anunță :

La 16 
parlamentară 
xercită funcțiile legislative 
perioada vacantei parlamentare, a 
fost depus un proiect de lege ca
re prevede amnistia totală pen
tru toți criminalii de război 
hitleriști, atît cei aflați în liber
tate cît și cei în curs de execu
tare a pedepsei pentru atrocită
țile săvîrșite. Potrivit acestui 
proiect de lege vor beneficia de 
amnistie Max Merten, criminal 
hitlerist, călău al poporului grec, 
condamnat de un tribunal din 
Grecia la 25 ani închisoare, pre
cum și criminalul de război 
hitlerist Kolves care a devenit 
celebru prin atrocitățile săvîr
șite în Cipru.

octombrie, la comisia 
specială, care e- 

în

te Ia răizboi, cu 953 
primele șase luni ale 
prețurile produselor 
au crescut cu 100 la

Greva celor 500.000 de oțelari 
americani continuă

NEW YORK 19 (Agerpres)
Greva celor 500.000 de munci

tori din industria siderurgică a 
S.U.A. continuă de 95 de zile. 
Proprietarii întreprinderilor side
rurgice au respins propunerile 
Sindicatului unit al muncitorilor 
din industria oțelului în vederea 
satisfacerii revendicărilor munci
torilor. Contrapropunerile societă
ților au fost la rîndul lor respin
se de sindicat ca fiind „absolut 
inacceptabile“. McDonald, preșe
dintele sindicatului unit al mun
citorilor din industrie a declarat 
că tratativele cu privire la re
glementarea grevei au fost sus
pendate pe termen nelimitat.

♦♦ - 3_ -------------Ț ■ "■ '• •.

HAGA — Seceta puternică ca
re bîntuie în Olanda 
capete un caracter de 
națională, 
presei, sute de mii de 
pămînt au fost arse 
cursurile de apă seacă, pe nu
meroase canale s-a sistat navi
gația.

DAMASC — După cum rela
tează agențiile de presă, patrio- 
ții din Oman continuă lupta îm
potriva trupelor britanice. Po
trivit declarației reprezentantului 
Omanului la Damasc patrioții 
din Oman au dezlănțuit zilele a- 
cestea în mai multe regiuni a- 
tacuri susținute împotriva tru
pelor britanice provocîndtt-le 
pierderi. Au fost distruse mai 
multe autovehicule printre care 
și mașina comandantului adjunct 
al trupelor engleze din regiunea 
I'zva, care a fost grav rănit.

Potrivit

începe să 
calamitate 
relatărilor 
hectare de 
de secetă,

nul acesta, în S.U.A. s-au înre
gistrat 700 de greve lai care au 
participat 750.000 de muncitori, 
între care 500.000 metaiurgiștil 

Ministerul Muncii comunică 
de asemenea că în numai 8 luni 
ale anului 1959, în S.U.A. au a- 
vut loc 2.825 de greve. La a- 
cestea au participat 1.670.000 de 
oameni.

cu

I

BERLIN 19 (Agerpres)
Autoritățile din Germania occi

dentală persecută pe patrioții 
germani care se pronunță pentru 
stabilirea de contacte intergerma- 
ne. pentru o cît mai grabnică 
soluționare a problemelor națio
nale urgente. După cum anunță 
agenția A.D.N., tribunalul din 
Bamberg a condamnat pe H. Gie- 
se și H. Hofman, cetățeni ai R.D. 
Germane la cîte 5 luni închisoare 
sub acuzația că ar fi creat „a- 
sociații secrete“ și pentru „acti
vitate care periclitează interesele 
statului”. Agenția A.D.N. subli
niază că H. Giese și H. Hof
man sînt de mulți ani membri 
ăi Partidului Socialist Unit din 
Germania și ai Uniunii sindicate
lor' libere germane.

Tribunalul din Dortmund a

LONDRA — După cum anun
ță agenția France Presse regiu
nea de sud-vest a Angliei a fost 
bîntuită sîmbătă noaptea, timp 
de mai multe ore, de un puternic 
uragan. Vîntul a suflat cu o vi
teză de peste 110 km. pe oră și, 
fiind însoțit de trombe de apă, 
a cauzat pagube importante în 
localitățile situate de-a lungul 
coastei. Traficul maritim a fost 
stînjenit din cauza uraganului.

HAVANA — In legătură 
noua notă a Departamentului 
de stat al S.U.A. în care cere 
să se reglementeze problema pro
prietății americane în Cuba, 
ziarul cubanez „Diario Nacio- 
nal" scrie: „Cuba nu trebuie să 
renunțe la dreptul de a dispune 
de propriile sale bogății și nu 
trebuie să se sfătuiască în a- 
ceastă problemă cu Washingto
nul... Dușmanul cel mai primej
dios al popoarelor Americii La
tine, scrie ziarul „La Cale“, este 
Wallstreetul“.

NEW YORK — Potrivit date
lor publicate de Ministerul Mun
cii al S.U.A. în luna august a-

.0-----------------

Convocarea Conferinței popoarelor 
Africii

Reprezentantul Tunisiei la. 
Conferința de la Acera a popoa
relor africane, Mahmud Mamuri, 
a declarat că lucrările Conferin
ței popoarelor Africii, care ur
mează să se țină la Tunis, vor 
dura o săptămînă și se vor des
fășura sub semnul luptei pentru 
independența și unitatea popoa
relor din Africa.

TUNIS 19 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, Comitetul dte con
ducere al Secretariatului perma
nent al Conferinței popoarelor 
Africii, care a avut loc recent la 
Acera, a hotărît să convoace la 
25 ianuarie 1960, la Tunis, vii
toarea conferință a popoarelor 
Africii.

Intalii Piomipits
I. S. LOTO PRONOSPORT 
organizează la 25 octombrie 
tragere specială la care se 
vor distribui premii supli
mentare în bani și obiecte 
ca: un automobil „Skoda“, 
motociclete M. Z. de 350 
cmc., scutere CEZETA, mo
tociclete „Simson“, frigidere 
ZIL-Moscova*, pianine, araga
zuri cu 4 ochiuri și butelie, 
aparate de radio, biciclete 
din import și alte obiecte 

valoroase.

T.A.PL. Petroșani
servește meniuri fixe 
în toate restaurante
le sale, în local și 

acasă.
unui meniu fix corn-
3 feluri este de lei 
restaurant de cate-. 

5,50 lei la categoria 
iei la categoria III.

Prețul 
pus din 
6,50 la 
goria 1, 
II și 5

Prețul meniului jix compus 
din 2 feluri de mîncare este 
de 5,50 lei 
categoria 1, 
goria I! și 
goria lll.

Se fac și abonament

la restaurant de 
de 4,50 la cate- 
de 4 lei la cate
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PROGRAM DE RADIO
21 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Polci, 
8.00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică. 9,30 Vreau să știu 1 
10,00 Concert de muzică din o- 
pere, 11,03 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 11,33 Muzi
că de estradă, 13,05 Concert 
simfonic, 14,00 Concert de prînz, 
15,10 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție și agri
cultură, 16,15 Vorbește Mosco
va 1 17,25 Muzică de estradă, 
18,00 In slujba patriei, 19,20 
Concert de muzică populară 
rusă, 20,35 Arii și duete din o- 
perete, 21,00 
21,40 Cîntă 
Radiojurnal, 
gic, sport. 
14,07 Muzică 
nească, 15,00 Concert de estra
dă, 15,40 Melodii populare ro
mînești, 16,30 Din viața de con
cert a Capitalei, 17,35 Fragmen-

te din opera „Tînăra gardă“ de 
Meitus, 18,05 Cu cîntecul și jo
cul pe meleagurile patriei, 19,00 
Compozitori romîni de muzică 
ușoară, 19,30 Teatru la micro
fon : „Omul cu arma“ de Nico
lai Pogodin. 21,18 Cîntece pa
triotice, 21,45 Concertul orches
trei mari simfonice a Radiodi
fuziunii și Televiziunii Sovie
tice.

-----O-----

Școala și viaja, 
Ioana Radu, 22,00 
buletin meteorolo- 
PROGRAMUL II. 

populară romî-

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Surorile și Anul 1918 
(două serii); AL. SAHIA : Mi
siune specială; LONEA : Favo
ritul 13; PETRILA : Marfă pen
tru Catalonia; ANlNOASA : Es
cadrila ..Liliacul“; LUPENI: 
Fete de aceeași vîrstă; BARBA- 
TENI; Trei întîmplări.
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