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: Cifre record :
♦ ♦ 
J Cai urmare a grijii partidu- J
* lui față de ridicarea continuă • 
t a nivelului de trai al celor ce ț 
» muncesc, in perioada 1 ianua- {
* rie — 8 noiembrie 1959 în re- * 
<■ giunea Hunedoara au fost
J livrate peste planul de desfai-î 
J cere produse textile și de în-j
* călțăminte în valoare de peste •
Z 54 .milioane de IeL *
4 In luna octombrie a acestui J

!an, planul de desfacere a fost • 
îndeplinit într-un procentaj de» 
t 125 la sută ceea ce echivalea-J 

J ză cu un plus de mărfuri vin- * 
♦ dute în valoare de 9 milioa-« 
ț ne lei. Această cifră record.} 
! dovedește că puterea de cum-t 
♦ părare a oamenilor muncii 4 
♦ din regiunea noastră crește! 
! din ce în ce mai mult. »

în
Cu această 

cărbune, extrasă 
brigada lui Böjté 

întrecut cu 245 de 
angajament luat

Brigăzi harnice — 
rezultate frumoase
La mina Vulcan sínt multe 

brigăzi harnice care se stră
duiesc să dea viață angajarnen- 

. telor luate în întrecere. Bilan
țul pe prima decadă a lunii no
iembrie arată că brigada comu
nistului Böjté Pavel din secto
rul IM, lucrând într-un frontal 
pe stratele 6—7 a extras în a- 
ceastă scurtă perioadă de timp 
545 tone de cărbune în afara 
sarcinilor de plan, 
cantitate de 
peste plan, 
Pavel și-a 
tone propriul 
pe întreaga lună noiembrie.

In luptă pentru îndeplinirea 

. iul ui mat se afla și bngăafili 
conduse de Karácsonyi Rudolf, 
Gáncz Ștwan, Bogdan Glieor- 
ghe, Gagyi Ipán, Szakacs Mihai 
și altele a căror depășire de 
plan pe prima decadă se 
prinde între 133—220 tone 
cărbune. De atunci au mai tre
cut cîteva zile. Pe graficul în
trecerii, în dreptul brigăzilor 

s s-au înscris noi succese. Nici 
, nu-i de mirare. Brigăzile har- 

nu pot obține decît rezul- 
frumoase.

cu- 
de

1 nice 
täte
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O acțiune frumoasă

ZIUA SECRETARILOR U.T.M.“
Duminică, sala clubului ASIT 

din Petroșani fremăta de mulți
mea tinerilor veniți din întrea
ga Vale a Jiului, să participe 
la „Ziua secretarilor U.T.M.“. 
Organizarea acestei zile se nu
mără între acțiunile frumoase 
inițiate de Comitetul raional 
U.T.M. în scopul întăririi mun
cii organizațiilor U.T.M. din 
Valea Jiului.

In programul „Zilei secretari
lor U.T.M.“, în prima parte s-a 
inclus învățarea unui cîntec pa
triotic. Astfel, în sala largă a 
clubului A.S.I.T. în dimineața, 
zilei de 15 noiembrie s-au putut 
auzi acordurile grave, pline de 
dîrzenie izbucnite din sute de 
piepturi ale cînțecului „,Măreț

Citiți în pag;. IV-a
• N. S. Hrușciov invjtat 

să viziteze orașele Gap și 
Penigueux din Franța

• Acțiuni de protest împo
triva vizitei lui Oberlän
der la Berlin

• Oamenii de știință ame
ricani condamnă declara
țiile belicoase ale lui Tru- 
man

• Crește mișcarea de soli
daritate cu poporul cuban
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Ba atelierul electric al minei Lupeni 
tiv harnic care își îndeplinește cu cinste 
gura minerilor aparataj și utilaj electric 
(reținut. Tovarășul Rákóczi Simion este unul din muncitorii 
fruntași ai atelierului.

IN CLIȘEU: Comunistul Rákóczi Simion 
glarea unui întrerupător de 30 amperi.

Noi construcții
Cu fiecare an, lucrățile de 

construcții din Valea Jiului iau 
o amploare tot mai mare. Se 
clădesc atît blocuri amplasate 
în, cvartale cît și blocuri care 
vor face parte din viitoarele 
cartiere prevăzute în planurile 
de sistematizare ale localităților 
noastre, sau ca o complectare a 
încheierii unui ansamblu arhi
tectural deja înălțat.

Printre noile lucrări aflate în 
curs de construcție se numără 
o seamă de clădiri care se înal
ță, la

_  —--- iufl> 
le 22, 22 A ^vind u 

totâl ' ere 'rțfe apartamente con

-JMlui-Viitor, ele ftjstmiînd deja 
«je înalță un total de 456 apartamente.

'un 
totâl ere *Kfe apartamente com
puse din cîte 2 camere, bucătă
rie. baie și dependințe. La Pe- 
trila, de asemenea este în con
strucție blocul 18 avînd 32 a- 
partamente cu încălzire Centrală 
iar la demi-solul blocului se va 
monta o centrală de încălzit cu 
3 cazane care să furnizeze căl
dură și la blocurile 12 și 13 
cîte 30 apartamente fiecare, 
flate în același cvartal.

cu 
a-

pămînt al Patriei iubite“ de Ioan 
Chirescu, pe versuri de Eugen 
Frunză.

In continuare, tov. Geamănă 
C-tin, secretar al Comitetului 
raional U.T.M., a dat citire unui 
raport asupra situației îndepli
nirii sarcinilor ce revin pe tă
râm economic tineretului din Va- 

j lea Jiului, relevîndu-se o seamă 
de succese în ceea ce , privește 
brigăzile utemiste de producție; 
brigăzile de muncă patriotică, 
posturile utemiste de control ețc. 
je marginea acestui raport au 
vbat cuvîntul apoi numeroși-par- 
ticipanți, angajîndu-se în numele 
organizațiilor ce le reprezentau, 
ca pînă la sfîrșitul anului să-și 
depășească cu toții angajamen
tele luate.
■ Apoi, secretarii U.T.M pre- 
zenți au fost instruiți asupra 

. unor probleme ale muncii de or
ganizație. Despre felul cum tre
buie muncit în problemele or
ganizatorice, a vorbit tov. Antal 
Ștefan, prim-secret ar
tetului raional U T.M. Tov. Ghi- 
hea Ioan, secretar cu problemele 
de propagandă și agitație al Co
mitetului raional U.T.M. a vor
bit despre munca în sectorul pe 
care-1 conduce, iar 
luliu, -despre felul 
ținută și urmărită 
organizațiile de

ai Corni-

tov. Manu 
cum trebuie 
evidența în 

bază U.T.M.

i * icíiTc-auara-Oeva T
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muncește un colec- 
misiunea de a asf- 
bine reparat șl In-

lucrând la re-
h t:

pentru mineri
Cele mai mari lucrări în a- 

ceastă direcție se desfășoară în
să pe șantierul Livezerii. Aici 
se află în lucru un număr de 7 
blocuri mari avînd un total de 
176 apartamente cu încălzire 
centrală și 35 de blocuri mai 
mici cu 140 apartamente.

Toate aceste construcții 
află în diferite faze de lucru 
dintre care cele 7 blocuri vor fî 
ridicate pînă sub acoperiș încă 
în acest an — și vor fi termi
nate și date în folosință în cursul

se

----- -----

In cinstea conferinței 
de partid pe mină

In cinstea'Conferinței de par
tid care va avea loc curând, în 
ziua de 11 noiembrie minerii din 
Lupeni au organizat o zi de 
producție mărită trimițînd pre- 
parației 533 tone de căr
bune în plus de sarcina 
zilnică. Toate sectoarele, cu 
excepția sectorului IV A, au con
tribuit la pcest nou succes. In 
special trebuie evidențiate efor
turile frontaliștilor de la secto
rul III care și-au întrecut pla
nul zilnic cu 195 tone de cărbu
ne, ale celor de la sectorul II, 
care au extras peste plan 102 
tone de cărbune, ca și munca 
rodnică a minerilor de la sec
toarele V sud și IV B care au 
scos cu 94 tone și, respectiv, cu 
83 tone de cărbune mai mult 
decît prevedtea sarcina1 zilnică.
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Printre brigăzile de pregătiri de la mina Lupeni. cea 
condusă de Sălăjan Dănilă este apreciată ca una din brigă
zile care dau lucrări de bună calitate. IN CLIȘEUL NOS
TRU. Brigadierul Sălăian ,Dănilă ține o mică „consfătuire“ 
cu ortacii săi Petruț etru și Sălăjan Teodor înainte de a 
intra într-un schimb. In-brigadă sînt multe lucruri de pus 
la punct pentru ca munci să fie mereu mai. rodnică.

SectortH de investirii »1 nw»ei Lupeni 
și-a sporit din nou angajamentul 

privind economiile
fel sectorului multe economii. 
Mai mult, tovarășul Matei Ni
colae, care face parte din acti
vul fără de partid al organiza
ției de bază, a înlocuit dulapii 
de stejar la bandajarea gale
riilor armate în fier cu lemn 
crăpat de stejar. E drept, ban
dajarea cu lemn crăpat cere ceva 
mai multă muncă, dar aceasta 
constituie o importantă resursă 
pentru realizarea de economii: 
un metru cub lemn stejar costă 
cu 400 lei mai puțin decît un 
m. c. dulapi de stejar, 
ciind valoareamuncitorilor

a economiei 
ridicarea ni-

La începutul anului curent, 
cînd a pornit la întrecere socia
listă pentru îndeplinirea sarci
nilor pe 1959, colectivul secto
rului de investiții al minei Lu
peni s-a angajat să realizeze o 
economie la prețul de cost de 
200.000 lei. Acest angajament a 
fost mult sporit cu prilejul dez
baterii măsurilor luate de ple
nara C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie privind creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Co
muniștii din sector au dus o in
tensă muncă politică de masă 
arătînd minerilor, muncitorilor 
și tehnicienilor 
că realizarea de 
economii consti
tuie o sarcină 
centrată în lup? 
ta pentru dez- 
voi tarea continuă 
naționale, pentru 
veluhii de trai. A fost formată o 
comisie care sub îndrumarea 
biroului organizației de bază, 
avînd sprijinul conducerii secto
rului și al comitetului secției 
sindicale, a desfășurat o activi
tate rodnică pentru punerea în 
evidență a rezervelor sectorului 
de reducere a prețului de cost.

Principalele resurse ale secto
rului de investiții pentru reali
zarea de economii sínt mărirea 
vitezei de avansare la săpări șl 
betonări, reducerea consumului 
de energie electrică, pneumati
că, economisirea materialului 
lemnos, aprovizionarea sectoru
lui cu nisip, balast și pietriș 
provenit din resurse locale, mic
șorarea consumului de exploziv 
etc. Calculîndu-se posibilitățile 
de reducere a prețului de cost 
s-a hotărât, cu prilejul dezbate
rii documentelor plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie, ca 
angajamentul de întrecere pri
vind realizarea de economii să 
fie sporit cu încă 500.000 lei — 
de la 200.000 la 700.000 lei pe 
întregul an.

Acum sfntefti în lunâ noiefti- 
brie și bilanțul luptei pentru e- 
conpnții în sectorul de investi
ții pe perioada care a trecut pi
na acum din acest an se arată 
deosebit de rodnic. Colectivul 
sectorului, mobilizat de organi
zația de bază a reușit să obțină 
realizări demne de laudă. Bri
găzile conduse de comuniștii 
Huda Mihai, Bartha Dionisie. 
obțin avansări din cele mai mari 
pe sector. Exemplul, lor e ur
mat de numeroase alte brigăzi, 
între care cele conduse de tov. 
Ferenczi Balaj, Guță Nicolae 
care au sporit vitezele de avan
sare față de nivelul planificat cu 
25—60 la sută.

Dar cele mai importante rea
lizări ale colectivului sectarului 
sínt cele obținute în privința e- 
conomisirii materialului lemnos 
Și aprovizionării sectorului cu 
materiale provenite din resurse 
locale.

Mai multe brigăzi din sector, 
între care cele conduse de to
varășii Maxim Adâm, Matei Ni
colae și altele s-au specializat 
în armarea în fier, aducînd ast-

Drn experiența 
colectivelor fruntașe

Apre- 
acestei inițiative 
în lupta pentru 
cît mai multe 
economii, orga
nizația de bază, 
cu ajutorul agita 
torilor, al teh

nicienilor comuniști, a dus mun
că politică pentru extinderea ei. 
Acum, în sectorul de investiții 
de la mina Lupeni, bandajarea 
se face numai cu lemn crăpat. 

Lupta pentru economisirea 
materialului lemnos are un ca
racter mult mai larg. In sector 
se efectuează lucrări de betona
re la care se folosește mult 
material lemnos pentru cofraje' 
și rame. Organizația de bază' 
din sector a lansat lozinca pen-( 
tru folosirea de cel puțin 5 ori 
a unui cqfraj Ia lucrările de be- 
tonare. Brigăzile conduse de to
varășii Ferenczi Balaj, Mihai' 
Adalbert, Szabo Alexandru, fo
losesc de cîte 5 ori aceleași co- 
lraje la betonare, iar brigada to
varășului Bartha Dionisie care 
lucrează la amenajarea casei de 
mașini de la puțul nr. 21 a reu-1 
șit să folosească aceleași co
fraje chiar de cîte 6—7 ori.

Știut este că mai înainte, 
cînd se betona o galerie sau un 
sector, armătura provizorie de 
lemn era îngropată în beton, ea 
rămînînd acolo pentru totdeau
na. Brigadierul Ffllop Samoiiă, 
care lucrează la betonarea sui
torului central de aeraj, răpește 1 
cadrele armăturii provizorii îna
inte de betonare pentru a fi fo
losite la alte locuri de muncă. 
Acest exemplu e urmat de bri
gada tov. Szabo. Alexandru care 
de asemenea răpește cadrele 
înainte de betonare. Lemnul re
cuperat e .trimis spre locurile de 
muncă ale brigăzilor conduse de 
tovarășii Huda Mihai, Ștefănes- 
cu Nicolae, Cigher Ion, care-1 
folosesc în loc de material npu.

Economii importante au fost 
de asemenea obținute prin a- 
provizionarea sectorului cu ba
last, nisip și pietriș din cariere

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

i KtillM mlMI 
j ie femei al oiajulni Iuliani 

‘ Munci de folos obștesc
) Recent, din inițiativa comite- ( 
i[ țului de femei ai orașului Vul- S 
’ can au fost mobilizate un nu- > 

măr de 1.80 gospodine la dife- ? 
rife acțiuni de folos obștesc. ( 
Astfel, terenul din jurul blo- C 
curilor a fost amenajat și cu- ( 
rățit de resturile diferitelor) 
materiale de construcție. De) 
asemenea au fost curățite trei,) 
canale pentru scurgerea apei. ? 
La aceste acțiuni s-au eviden-? 
țiat tovarășele Homus Flori- ij 
ca, Șurdulescu Iolanda, Se- l, 
cula Elena și altele. £

Opt cursuri de îndrumare (
Pentru ridicarea nivelului ) 

politic și cultural al femeilor, / 
au fost înființate în diferite? 
cartiere ale orașului Vulcan c 
8 cursuri de îndrumare. In ca- ș 
drul acestor cursuri 160 de ‘ 
gospodine au posibilitatea să ( 
asculte diferite conferințe po- C 
litice, prelucrări științifice și > 
diferite lecturi pe teme cultu- > 
rale. Pentru conducerea aces- ? 
tor cursuri de îndrumare au ? 
fost alese tovarășele : Roman i 
Florica, Rapolțeanu Iulia, Ră- ( 
doi Elisabeta. Tătaru Veronf- \ 
ca, Jura Valeria și altele. )

A. NYARADY t



2 STEAGUL RUȘU

Binano Bucarest! 0-0

Volei, categoria A

Știința-Utilajul —
Tractorul Orașul Stalin, 3-1

DEVA (de la trimisul nostru) 
Cînd fluierul arbitrului Osiac 

(Timișoara) a anunțat sfîrșitul 
întîlnirii de fotbal dintre Jiul 
și Dinamo din cadrul campiona
tului categoriei A, să fim sinceri 
am răsuflat ușurați. Aceasta nu 
numai pentru că echipa petroșă- 
neană a avut de susținut un meci 
greu pentru păstrarea rezultatu
lui, luptînd mult, dar mai cu 
seamă pentru că in ultimul mi 
nut de joc, numai o intervenție a 
lui Vasiu, care a scos o minge 
chiar de pe linia porții ne-a sal
vat de la fnfrîngere. Peiroșănenii 
luptaseră foarte mult pentru men 
ținerea punctului attt de valoros 
și iată că în ultimul minut era. 
în situația de al pierde. Dar s-o 
luăm de la început.

Atmosfera care domnea în rîn- 
durile jucătorilor petroșăneni îna 
intea începerii meciului era deo
sebit de bună, ceea ce ne dădea 
speranțe la un rezultat favorabil. 
Și tntr-adevăr, în, primul mitan 
echipa noastră putea marca două 
goluri prin ocaziile avute în mi
nutul 14 prin Tîlvescu, care a 
tras peste bară de la 6 metri, 
fiind liber, și prin Ghibea și Ciui- 
dărescu, care de asemenea au ra
tat ocazii clare. De fapt în acest 
prim mitan Dinamo nu prea s a 
găsit, ceea ce a dat posibilitate 
atacanților Jiului să ajungă re
pede și de multe ori la poarta iui 
Uțu. Doar cîteva contraatacuri rea
lizate îndeosebi prin Angliei Va- 
sile, au pus în pericol în acest 

, prim mitan poarta lui Crîznic. 
La pauză rezultatul a rămas to
tuși de 0—0, pentru că, trebuie 
s-o spunem, echipa Jiul, deși în 
întregime cu aceeași dorință de 
a învinge, a avut totuși diferențe 
mari de valoare ca tehnică. Dacă 
Panait, Farcaș și Gabor s-au ri
dicat la valoarea lor, în schimb 
au fost sub posibilități Vasiu, 
Cozmoc și Ghibea. Aceasta a dat 
posibilitate dinamoviștilor să por
nească în cel de al doilea mitan 
la atac, deși inițial sfaturile date 
de antrenorul lor se refereau la 
menținerea unui rezultat de ega
litate.

Dacă la începutul mitanului II 
conducerea tehnică ă echipei pe- 
troșănene sezisa faptul că Dina
mo are intenția să se retragă, 
ar fi putut da indicații necesare 
și avînd în vedere avantajul vîn- 
tului și a înclinației de teren se 
putea merge la atac continuu, cu 
șuturi puternice și de la distantă 
așa cum la pauză Panait își sfă
tuia coechiperii săi din atac. Dar 
în mitanul II echipa noastră s-a 
retras și Dinamo a început să 
preseze, ajungînd tot mai des la 
poarta lui Crîznic. Au fost mo
mente, în această parte a jocu
lui, destul de grele, atît pentru 
jucători cît și pentru spectatori, 
cînd Anghel Vasile, Biikosi și 
Szakacs Iosif au încercat destul 
de periculos poarta noastră. Grîz- 
nic a fost în acest meci apărătorul 
dîrz de altă dată, care prin in
tervențiile. de ultim moment a sal.

vat goluri gata făcute. De pildă, 
în minutul 70 Varga scapă sin
gur, șutează puternic dar Crîznic 
cu reflexul ce-1 caracterizează 
plonjează și retine. La un alt 
atac al dinamoviștilor se produce 
o învălmășeală la poarta noastră, 
fiecare apărător petroșănean ln- 
cercînd să degajeze mingea care 
de fiecare dată se lovea de un 
jucător dinamovist.
cearcă de două, trei ori să rețină 
și cînd am avut impresia că «

Crîznic în-

rul cu o pătrundere periculoasă. 
Tîlvescu ni s-a părut timid, fără 
să-și întrebuințeze fizicul și înăl
țimea sa. Un fapt îmbucurător în
să este că întreaga echipă, de 
acum închegată, a căpătat mari 
speranțe pentru viitor, ceea ce 
va conta în prințul rînd, dumini
că, în meciul cu U.T.A. de la 
Petroșani.

Cele două formații: Jiul Pe
troșani : GRIZNIC, Romoșan, PA
NAIT, Vasiu, Cozmoc, FARKAȘ,

In clișeu : O din meci

gol, Crîznfc a apărat pentru a 
patra oară, reținînd mingea a- 
proape de linia porții. Și în acest 
mitan înaintarea Jiului a inițiat 
cîteva contraatacuri periculoase, 
dar credem că au greșit •îucînd 
lateral, în loc să folosească pe 
Ciurdărescu vîrf de atac, singu-

disputată la poarta lui Uțu.

Ghibea, Tîjvescu, CIURDĂRESCU, 
GABOR, Nertea. Dinamo Bucu
rești : Uțu, Szakacs Ludovic, 
NUNWEILER, Panait, AL. VA
SILE, Dragomir, ANGHEL VASI
LE, Varga, BUKOȘT, Szakacs 
Iosif, Kőszegi.

MIHAIL DUMITRESCU

CAMPIONATUL REGIONAL OE FOTBAL
O hotă proastă 

pentru Minerul Valean 

Acest calificativ dat echipei din 
Vulcan, din campionatul regio
nal, nu se referă la faptul că 
ea a fost învinsă la Ghelar cu 
3—-0, de o echipă care pînă acum 
nu obținuse nici o victorie, ci 
îndeosebi la atitudinea 'utrenii 
echipe vulcănene care, cu toiul 
nejusiificat, a părăsit terenul de 
joc în minutul 87. Nu este prima 
dată cînd se atrage atenția echi
pei din Vulcan asupra unor lip
suri grave. Este vorba de înfu
murarea cu care această echipă 
intră uneori pe teren, de atitudinea 
de subapreciere a adversarului 
oare a costat-o mult și altădată; 
Și de data aceasta Minerul Vul
can a făcut aceeași greșeală și 
nu-1 strică de loc înfrtngerea su
ferită, de la o echipă mai slabă.

După o scurtă perioadă de do
minare, în care Minerul Vulcan 
avea impresia că „se distrează" 
cu Minerul Ghelar, gazdele por
nesc hotărtte la atac, dovedind că 
înainte de orice, într-o întîlnire 
sportivă contează conștiinciozlta-

1 tea în joc. 1—0 pentru Minerul 
Ghelar, la pauză, nu spune ni
mic echipei din Vulcan, care in
tră pe teren, în mitanul If, la 
fel de înfumurată. Gazdele mai 
înscriu însă două goluri. Aceasta 
i-a determinat pe jucătorii din 
Vulcan să-și dea seama că nu 
mai pot reface rezultatul șl spre 
surprinderea tuturor au părăsit 
terenul de joc. Antrenorul Remeny 
care a pregătit cu atîta suflet 
această echipă, se află în prezent 
la spital, bolnav. Cei 11 jucători 
de la Vulcan pe care i-a crescut 
el, astfel de mulțumiri îi aduc?! 
Aceasta pentru a nu mai vorbi 
de atîți alți iubitori de fotbal 
din Vulcan, care tac totuși multe 
eforturi pentru ca echipa să aibă 
toate condițiile necesare. Cu ce 
răsplătește echipa tot ceea ce se 
face pentru ea din partea alîtor 
mineri din Vulcan ?l ut* i

i

I

Clasamentul campionatului regional de fotbal
1, Minerul Aninoasa 11 7 1 3 34:13 15
2. C.F.R. Simeria li 7 1 3 26:12 15
3. Dinamo Orăștie 11 6 3 2 20:12 15
4. Victoria Căian 11 6 2 3 23:14 14
5 .Minerul Vulcan 11 6 1 4 28:16 13
6. Dacia Orăștie 11 6 1 4 22:14 13
7. Parîngul Lonea 10 6 1 3 15:11 13
8. Șantierul Hunedoara 10 6 0 •4 15:17 12
9. Minerul Petrila 11 2 2 7 13:30/ 6

10. Minerul Ghelar 11 1 4 6 10:28 6
11. Corvinul II Hunedoara 11 2 1 8 10:28 5
12. Victoria Hațeg .11 0 4 -r 2:20 4

Insuccesele echipei de volei 
Știința-Utilajul din etapele II— 
IV au dat foarte mult de gîndit, 
atît jucătorilor, cît și secției de 
volei, formată in urma fuzionării 
celor două asociații. Iu fața a- 
cestei situații, secția de volei a 
invitat marți după-amiază întreg 
lotul de jucători la o ședință. 
Nu se poate spune că victoria de 
duminică ar fi un rezultat direct 
numai al acestei ședințe, dar se 
Doate afirma cu certitudine că ea 
a înlăturat multe deficiențe, atît 
în conducere cît și în jo<^il echi
pei, ceea ce a contribuit desigur 
la rezultatul de duminica, Spiri
tul săn&tos, tovărășesc, sincer 
care domnește în această echipă, 
s-a văzut cu prisosință în ședința 
de marți. Jucătorii au criticat cu 
mulță justețe atît greșelile con
ducerii, cît mai cu seamă unele 
atitudini ale unor jucători care 
nu cadrau cu viața de sportiv. 
Cei vinovați și-au însușit în mod 
principial critica angajîndu-se cu 
toată seriozitatea că vor lichida 
lipsurile avute. La această ședință 
ar fi putut fi invitați reprezen
tanți ai altor formații de perfor
manță din Valea Jiului, pentru 
a învăța practic ce mare ajutor 
primesc prin critică tovărășească 
cei care s-au făcut vinovați de 
anumite abateri.

In antrenamentjl efectuat după 
ședință s-a văzut în echipa de 
volei o înviorare categorică, o 
dorință de a satisface speranțele 
pasionaților susținători ai echipei. 
In meciul de duminică, deși e- 
chipa petroșăneană întîlnea puter 
nica formație Tractorul Or. Stalin, 
aflată pe locul III în clasament, 
ea a dovedit totuși că poate să 
fie un partener de temut al ori
cărei formații din categoria A. 
După primul set viu disputat,

deși el a fost cîștigat de 
calnici, nu se știa de partea 
va fi victoria. Intr-adevăr, 
moment de derută în setul II, și 
iată că oaspeții cîștiga, la 12. 
Dar în cel de-al ÎTI-lea set, echi
pa petroșăneană își recapătă cal
mul și încrederea, atacul format 
din Crivăț, frații Gomoviceanu, 
funcționează perfect, cîștigînd 
setul ușor. O notă bună merită 
echipa noastră mai cu seamă 
pentru faptul că, deși în setul 
IV este condusă eu 3—1, ea gă
sește resurse' morale suficiente 
pentru a atacă mereu, cu mult 
curaj, reușind să ciștigc și acest 
set, la 12. Intîlnirea de duminică 
a dovedit odată mai mult că în
lăturarea din timp a unor defi
ciențe din echio", aduce rezultate 
imediate la întîlnirile oficiale.

Atît echipa cît și conducerea 
tehnică au pus tot sufletul pen
tru cucerirea acestei victorii, 
pentru care au meritat din plin 
aplauzele prelungite ale spectato
rilor în tot timpul meciului și mai 
cu seamă la sfîrșitul lui.

Sportivi, citiți !

L TENIS DE MASA |

Concurs de verificare
Sîmbătă după-amiazâ în sala 

de sport a Școlii medii mixte din 
Petroșani a avut loc un concurs 
de tenis de masă inițiat de aso
ciația sportivă Elevul cu scopul 
de a selecționa pe cei mai buni 
jucători din Petroșani. Au fost 
invitate echipele asociațiilor spor
tive Știința, Voința și Utilajul, 

s-a pre- 
meciurilor 
locul I a 
asociației 

3—0 echi-

Echipa studenților au 
zentat însă. In urma 
desfășurate pe echipe 
revenit reprezentativei 
Elevul care a învins cu 
pa Voința I și cu 2—1 Utilajul. 
Din echipa elevul au făcut parte 
Neurohr Guido și Bartha Eugen.

r~RUGBȚ~)l

La sfîrșitul 
campionatului 
categoriei B

ultima etapă a campiona- 
categoriei B la rugbi, care

Tn 
tului 
a avut loc duminică, echipa Uti
lajul Petroșani a înregistrat o 
victorie în fața formației C.S A. 
Sibiu cu scorul de 3—0, după ce 
la pauză rezultatul era alb. '*

Minerul Aninoasa învingătoare la Hunedoara 

țeg 0—0; C.F.R. Simeria — Da
cia Orăștie 
nedoara — 
minat).

Cu toate deficiențele din ultima 
vreme din conducerea echipei Mi
nerul Aninoasa, totuși, duminică, 
formația aninoseană a găsit re
sursele. necesare pentru a Învinge 
cu 3—0 formația hunedoreană 
Corvinul II. Și Minerul Aninoasa 
a jucat tot în deplasare, trebuind 
deci să înfrunte dificultățile acestui 
fapt, totuși a cîștigat. Comportarea < 
ei frumoasă ar trebui să serveas
că drept exemplu pentru celelalte 
formații de fotbal din campiona
tul regional și mai ales pentru 
Minerul Vulcan.

ALTE REZULTATE: Minerul 
Petrila — Victoria Căian 2—2; 
Dinamo Orăștie — Victoria Hâ-

2—1; Șantierul IIu- 
Parîngul Lonea (a-

trei etape Tn
s-a desfășurat cea de

lo
cui 
un

Jocul de volei în școală
L N. Kleșcev, O. S. Cehov
Lucrarea cuprinde un bogat 

material metodic, de mare va
loare practică.

Partea principală a cărții con
stă în lecții de instruire și an
trenament, grupate după vîrstă 
(mică, mijlocie și mare). Lu

crarea conține, de asemenea, nu
meroase exerciții speciale aju
tătoare la învățatul jocului de 
volei. Interesant este prezentat 
și materialul cuprins în anexe: 
exerciții de dezvoltare generală, 
jocuri de mișcări, ștafete, des
crierea proceselor tehnice și e- 
xerciții pentru învățarea tehni
cii și tacticii jocului de volei.

Profesorii de educație fizică, 
antrenorii școlilor sportive de 
elevi vor putea să-și lărgească 
considerabil cercul lor de cu
noștințe, atît din îndrumările 
privind munca de instruire în 
școală, cît și, în special, din lec
țiile prezentate în carte.

—

Se destramă noaptea
TH. CONSTANTIN

Volumul lui Th. Constantin 
relatează fapte și întîmplări pe
trecute în perioada criminalului 
război antisovietic.

Bun cunoscător al vieții de 
front și bun portretist, autorul 
urmărește în cartea sa procesul 
de lămurire prin care trec osta
șii romîni ce fuseseră trimiși să 
moară pentru pofta de jaf și co
tropire a clicii antonesciene.

Cartea lui Theodor Constan
tin izbutește să transmită citi
torilor săi un mesaj puternic, 
limpede și viguros.

SECRETA
S. FARCAȘAN

lui Sergiu Fărcă- 
în volumul „Arma

ARMA

Pamfletele 
șan adunate 
secretă“ se axează pe teme de 
cea mai vie actualitate: isteria 
războinică din cercurile imperia
liste, cursa înarmărilor în S.U A., 
de o parte, iar de cealaltă parte, 
politica de pace și colaborare a 
Uniunii Sovietice, 
țifice (lansarea 
U.R.S.S.

victoriile știin- 
sateliților) în

II POPICE I
După

Duminică 
a treia etapă din campionatul ra
ional de popice, care s-a soldat cu 
următoarele rezultate: Construc
torul Uricani — Minerul Lupeni 
1929—2096 p.d.; Parîngul Lo- 
nea —- Viscoza Lupeni 2)80— 
2008 p.d.; Voința Petroșani — 
Constructorul Lupeni 2212—2159

raieraicampionatul
p.d; Minerul vu'»:an — Utilajul 
Petroșani 2054 - 2TM p d.

In clasament continuă să con
ducă Minerul Vulcan ți Minerul 
Lupeni, fără nici o înfringeie. 
Duminica viitoare are loc [¡rima 
etapă din campionatul raional de 
pop*'** rezervat echipelor femeni- 
ne. .
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Invățămîntul de partid este un 
mijloc important de ridicare a 
nivelului politic și ideologic al 
tuturor membrilor și candidațr- 
lor de partid. Aici se studiază 
probleme; ale teoriei marxist-le- 
niniste, ale construcției socia
lismului.

Organizațiile de bază trebuie 
să acorde cea mai mare atenție 
desfășurării învățămîntului, să 
asigure un control permanent a- 
supra fiecărui cerc și curs asi- 
gurînd totodată o mobilizare cît 
mai bună a cursanților.

Organizația de bază de la 
preparația Petrila își îndreaptă 
atenția asupra acestui lucru. 
Majoritatea membrilor biroului, 
'între care tovarășii Szedlacsek 
Eugen, secretarul organizației 
de bază, Marcu Dumitru, Colda 
Teodor și alții, asigură perma
nent un control calificat asupra 
funcționării învățămîntului de 

r partid.
La fiecare formă de învăță- 

mînt s-a predat pînă acum a 
doua, sau a tîeia lecție. Cele 7 
■ercuri și cursuri cuprind mat 

mult de 150 membri și candidați 
de partid. In cadrul seminariilor 
ținute propagandiștii dezvoltă 
la cursanți interesul pentru în
sușirea materialului. La cercul 
de economie concretă condus dc 
către inginerul Florea Sabin 
șeful preparației, pe lîngă faptul 
că frecvența este bună (90 -a 
sută), lecțiile predate și discu
țiile purtate la seminarii sînt 
.strîns legate de munca din u- 
zină și în special de reducerea 
prețului de cost. O bună parte 
i re cursanți aplică în prac
tica cele învățate.

Discutîndu-se în cerc faptul 
că la brichetai debitul de lucru 
este mic, tovarășul Moldovan 
Traian, împreună cu colectivul 
său de la locul de muncă, a fă
cut diferite modificări la pre
sele de la brichetai mărindu-le 
turația și lărgind șuberele, ceea 
ce a dus la o creștere substan
țială a pfoducț’iei de brichete.

Cursantul Meizenbach Mihai, 
realizînd un ungător automat 

\ ia sitele „Zimmer“ a prelungit 
dilata de funcționare a instala
țiilor, făcînd totodată însemna
te economii de metale neferoa
se. Mulți alți cursanți, ai aces
tui cerc, înțre care tovarășii Jur- 
c~ Mihai, Hog Iosif șe ștrădu- 

< * să aplice în viață învăță
mintele trase din participarea 
la cursuri.

Această apre- 
ciere a problemei 
dezarmării a 
fost făcută de
N. S. Hrușciov în cadrul expu
nerii sale asupra situației inter
naționale și politicii externe a 

; Uniunii Sovietice prezentată la
31 octombrie în fața Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Cursa înarmărilor care a ali- 
b mentat „războiul rece", pornit
T și întreținut de cercurile agre-
1 sive, a aruncat poveri grele a-

supra tuturor popoarelor lumii. 
Imense bunuri materiale sînt 
irosite pentru fabricarea a tot 
felul de arme de exterminare în 
loc să contribuie ia ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor. 
Aproape 100 miliarde de dolari 
se cheltuiesc anual în lume pen
tru fabricarea armelor ucigătoa
re. An de an, bugetele de război 
ale țărilor capitaliste șe umflă 
tot mai mult în dauna cheltuie
lilor civile.

Devine tot mai evident că a- 
ceastă cursă nebunească, care 
nu aduce foloase decît fabrican
ților de armament, poartă în ea 
pericolul ținui război mondial 
care, în condițiile existenței ar
melor nucleare, ar avea conse
cințe grave pentru viitorul o- 
menirii. Dacă vrea să trăiască, 
omenirea trebuie să renunțe la 
război ca mijloc de rezolvare a 

y litigiilor internaționale. Coexis- 
z tența pașnică a devenit în zilele

noastre un imperativ istoric.
Creșterea continuă a puterii

Bine funcționează și cercurile 
și cursurile conduse de propa
gandiștii Butuza Pavel, Crăini- 
ceanu Moise, Țîrlea Dumitru și 
altele. In ceea ce privește frec
vența și străduința cursanților 
în însușirea materialului, s-au 
evidențiat tovarășii Popa Tra
ian, Sigheti Ecaterina. Szatorî 
Oscar, Mățan Ioan, Szőke Ște
fan și mulți alții.

Sínt însă unii membri și can
didați de partid care nu dau a- 
tenția cuvenită învățămîntului de 
partid, lipsind fără nici un mo
tiv. Printre aceștia se numără 
tovarășii Maierceak Iosif, Ion 
Ci. Ion de la cercul de studiere 
a Istoriei P.M.R., Rusan Iacob, 
Fiorescu Gavrilă, Cătucer Petru 
și alții, care nu au nici o pre
zență în acest an. Ca urmare a 
slabei mobilizări a membrilor 
și candidaților de partid la u- 
nele cercuri și cursuri frecvența 
pe întreaga organizație de ba
ză se ridică la abia 78 la sută, 
cifră cu totul nesatisfăcătoare 
pentru organizația de bază de 
la preparația de cărbuni Petrila. 
Biroul organizației de bază va 
trebui să pună în discuția adu
nării generale pe acei membri și 
candidați de partid care privesc 
cu indiferență această obligație 
statutară.

Este necesar ca și unii propa
gandiști să se preocupe mat 
mult de asigurarea calității în
vățămîntului de partidl Ingine
rul Ioniță Ioan, propagandist 
la cercul de economie politică, 
nu se interesează în suficientă 
măsură de buna desfășurare a 
activității cercului. La primele 
două lecții abia a avut 10 
cursanți, iar evidența nu este 
pusă la zi.

Pentru asigurarea unui con
trol cît mai eficace asupra pre
zenței cursanților la cercurile și 
cursurile învățămîntului de par
tid, propagandiștii să informe
ze după fiecare lecție predată 
secretarul și biroul organizației 
de bază «fespre prezența elevi
lor, despre modul în care ei se 
pregătesc și participă la dezba
teri. Aceasta va face posibilă 
luarea de măsuri imediate de în
lăturare a lipsurilor.

In adunările generale ale or
ganizației de bază să se anali
zeze încă de pe acum problema 
învățămîntului de partid, luîn- 
du -se hotărîrile cele mai cores
punzătoare, menite să diucă la o 
îmbunătățire calitativă a muncii 
de propagandă.

Z. ȘUȘTAC

Cea mai importantă problemă 
a timpurilor noastre“
statului sovietic, mare putere 
mondială, realizările epocale ale 
științei și tehnicii sovietice care 
(au uimit întreaga lutpe, precum 
și succesele istorice ale celorlal
te state socialiste îndeamnă pe 
mulți oameni de stat și politi
cieni din apus să abordeze si
tuația internațională în mod mai 
realist, să recunoască însemnă
tatea coexistenței pașnice și a 
tratativelor în rezolvarea litigii
lor internaționale. Aceste princi
pii sînt sprijinite cu tărie de că
tre toate popoarele lumii care 
nu au uitat distrugerile și pier
derile provocate de cel de-al 
doilea război mondial și își dau 
seama de consecințele unui al 
treilea război mondial în condi
țiile existenței armelor nuclea
re. Uriașa mișcare pentru apă
rarea păcii care cuprinde mase 
largi în toate țările a devenit o 
forță activă de care guvernele 
trebuie să țină seama. Aceste 
mase au primit cu o deosebită 
bucurie planul de dezarmare ge
nerală și totală prezentat de 
N. S. Hrușciov în fața Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, plan care exprimă 
năzuințele lor cele mai fierbinți. 
Puternicul ecou al propunerilor 
sovietice a influențat asupra po
ziției statelor occidentale, în 
frunte cu Statele Unite, care au 
colaborat cu reprezentanții

Se va Îndrepta
După mult timp, a găsit în 

sfîrșit meseria care îi plăcea — 
mineritul. Așa a ajuns Bodescu 
Vasile să se angajeze la mina 
Aninoasa ca vagonetar. Meserie 
frumoasă, cîștig bun, cazare co- ' 
respunzătoare. Cameră spațioasă, 
mobilier modern, pe jos covoa
re noi și frumoase, baie și tot 
confortul. Era exact ce căuta 
el. Peste tot a fost primit cu 
prietenie și treburile păreau a- 
ranjate. Munca de miner se do
vedi însă a fi altfel decît și-a 
închipuit-o el. La început lip
sea de la lucru cîte o zi-două, 
mai ales după ce trăgea cîte un 
chef. Minerii cu care lucra nu se 
lăsau duși cu vorba. Așa au în
ceput discuțiile cu ortacii care 
nu tolerau în brigada lor oa
meni leneși sau blaumeșterî. 
Timpul trecea și odată cu el tre
cea și Botescu Vasile din bri
gadă în brigadă. In sector înce
puse să capete o faimă proastă 
De aceea, făcu ce făcu și se 
transferă la alt sector. Numai că 
.socoteala de acasă nu se potri
vește cu cea din tîrg. „Metoda" 
•cu transferul se dovedi a fi bu
clucașă. Din sectorul VI, unde 
a vrut atît de mult să ajungă, 
muncitorii, văzînd cu cine au 
de-a face au cerut mutarea lui 
disciplinară la sectorul- I. Mine
rii acestui sector sînt oameni 
hotărîți. Cu ei nu te poți juca. 
Și ei au aflat ce pasăre este 
Bodescu. Trebuia deci să alea
gă, ori să facă treabă, ori pe

Sectorul de investiții 
al minei Lupeni și-a sporit 

din nou angajamentul 
privind economiile

(Urmare din pag. l-a)

proprii, la un preț de cost mult 
mai redus decît cel planificat.

Toate acestea au contribuit 
la obținerea unor importante e- 
conomii. Pînă la 1 noiembrie, 
colectivul sectorului de investi
ții a economisit la prețul de 
cost suma de 2.500.000 lej, față 
de 700.000 lei cît s-a angajat pe 
întregul an.

Organizația de bază din sec
tor, analizînd posibilitățile de 
dezvoltare a succeselor obținu
te, a chemat colectivul sectoru
lui să realizeze pînă la sfîrșitul 
anului încă 500.000 lei econo
mii, spre a încheia anul 1959 
cu o economie la prețul de cost 
în valoare de 3.000.000 lei. A- 
cum, întregul colectiv al secto
rului de investiții de la mina 
Lupeni muncește cu hotărîre 
pentru îndeplinirea noului an
gajament, pentru depășirea lui.

U.R.S.S. la redactarea rezolu
ției în problema dezarmării ca
re a întrunit votul unanim al 
Comitetului Politic și apoi al 
Adunării Generale.

In cuvîntarea rostită la 31 oc
tombrie la cea de a 3-a sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
referindu-se la planul sovietic 
de dezarmare, N. S. Hrușciov a 
declarat: ...„Nimeni nu poate a- 
firma că propunerile noastre de 
dezarmare generală și totală ar 
fi dictate de slăbiciune. Dispu
nem de tot ceea ce este necesar 
pentru a ne apăra țara împotri
va oricăror atentate din afară 
și pentru a da o ripostă nimi
citoare dușmanului. Sîntem în 
stare nu numai să asigurăm 
neamestecul în treburile noastre 
dar și să ajutăm țările socialis
te frățești ’ să-și apere cuceririle, 
libertatea și independența.

De aceea, astăzi, cînd prezen
tăm propunerile de dezarmare 
esțe absolut evident că ele sînt 
dictate cu adevărat de țeluri u- 
manitare, urmărind excluderea1 
războiului care în secolul armei 
termonucleare poate aduce ne
norociri îngrozitoare. Noi nu 
dorim să folosim în scopuri mi
litare superioritatea de care dis
punem și care va crește pe mă
sura dezvoltării continue a ță
rilor socialiste“.

O asemenea declarație nu o

oare Mesei?
aici ți-e drumul. Mai de voie, 
mai de nevoie Bodescu a înce
put să muncească. După un 
timp, unii muncitori din sector 
începură să-și schimbe impresia 
proastă despre el. Numai că 
spre dezamăgirea tuturor Bo
descu își scoase la iveală și alte 
laturi negative ale caracterului 
său.

Intorcîndu-se afumat de Ia un 
chef cu „prietenii" și mergînd 
pe dlouă cărări i se năzări că 
tînărul Stoica Gheorghe care 
mergea înaintea sa, avea ceva 
cu el. Brusc, l-a oprit și după 
ce i-a făcut cu pumnii o „mo
rală“ zdravănă, a plecat satis
făcut. Chemat și tras la răspun
dere, Bodescu a făcut zeci de 
promisiuni că se va îndrepta.

— De, mai greșește omul — 
și-au zis tovarășii din conduce
rea sectorului și l-au iertat. In
tr-adevăr, pe un timp compor
tarea lui Bodescu Vasile și a 
„prietenilor" lui devenise liniș
tită. In schimb tineretul din Is- 
cron'i era foarte nesatisfăcut. 
Bodescu și cu „prietenii“ lui 
Dedn Pavel, Bîzu Macovei, Pa- 
trolea Gheorghe provocau cer
turi și scandaluri cu tinerii din 
comună. La căminul cultural 
mai că nu era chip să se desfă
șoare o reuniune tovărășească 
ca aceștia să nu o strice.

Muncitorii din Aninoasa se 
întreabă pe drept cuvînt, se va 
îndrepta Bodescu Vasile sau vor 
fi nevoiți să îl excludă definitiv 
din mijlocul lor. Oare ce părere 
are în această direcție Bodescu 
Vasîle.

A. N.

Întîlnirea tineretului și studenților 
din regiunea Balcanilor și a Mării Adriatice

-7- Constituirea Comitetului romîn de pregătire —
După cum s-a anunțat, între 

30 ianuarie și 3 februarie 1960 
va avea loc la București Intîl- 
nirea tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice. In vederea par
ticipării tinerei generații a țării 
noastre la această întîlnire, sîm- 
bătă la amiază a fost constituit 
Comitetul romîn de pregătire. 
Din comitet fac parte personali
tăți marcante ale vieții obștești, 
culturale și artistice, reprezen
tanți . ai C.C.S., U.T.M. și 
U.A.S.R., precum și reprezen
tanți ai altor organizații de ma
să și instituții. Președinte al 
Comitetului a fost ales scriito 
rul Demostene Botez.

putea face decît conducătorul 
unui stat socialist, în care nu e- 
xistă și nu pot exisța cercuri 
interesate în continuarea cursei 
înarmărilor. Aprobarea unanima 
a rezoluției în problema dezar
mării generale și totale consti
tuie încă un succes răsunător al 
politicii exțerne sovietice, politi
că de pace și de înțelegere între 
popoare. O nouă confirmare a 
acestei politici este și Apelul 
celei de a 3-a sesiuni a Sovie
tului Suprem al U.R.S'.S. adre
sat parlamentelor tuturor țări
lor, apel care va întîlni înțele
gerea și sprijinul tuturor oame
nilor iubitori de pace.

Votul unanim al membrilor 
Comitetului Politic și al Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite nu înseamnă că 
toate statele a căror reprezen
tanți au subscris în calitate de 
coautori la rezoluția inspirată de 
propunerile sovietice în proble
ma dezarmării sînt gata să tra
ducă în fapt năzuințele procla
mate în susmenționatul docu
ment.

Atît în S.U.A. cît și în alte 
țări ale blocului nord-atlantic 
cercurile militariste și cei care 

’ trag foloase de pe urma cursei 
înarmărilor se declară nu numai 
împotriva încetării acestei curse, 
dar pentru intensificarea ei. A- 

.ceste cercuri fac declarații și în
treprind acțiuni pentru submi
narea „spiritului de la Câmp 
David", adică a atmosferei de 
slăbire a încordării internațio
nale, atmosferă generată de suc

—=*=—
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C. LITEANU: Chimie anali
tică cantitativă. Volumetria. 
Ediția Il-a. 606 pag., 17,20 lei.

I. A. MANOLIU: Regulari
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interioare. 436 pag., 27,80 lei.

N. I. POLIVANOV: Poduri 
de beton armat pentru drumuri 
auto. Traducere din limba rusă 
728 pag., 42,50 lei.

R. RICHTER: Mașini electri
ce, voi. II — Traducere din lim
ba germană după ediția Ii-a 
revăzută și adăugită. 640 pag-, 
43,30 lei.

In cadrul ședinței de consti
tuire a Comitetului, tovarășul 
Virgil Trofin, prim-secretar al 
Q C. al U.T.M., a vorbit despre 
contribuția pe care întîlnirea ce 
va avea loc la București o va 
aduce la lupta popoarelor împo
triva primejdiei războiului, pen
tru pace trainică și coexistență 
pașnică, pentru transformarea 
regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice într-o zonă a păcii, de- 
nuclearizată, pentru dezvoltarea 
colaborării între tinerii și stu
denții dlin această regiune a 
lumii.

In încheierea ședinței, preșe
dintele Comitetului romîn de 
pregătire, Demostene Botez, a 
vorbit despre sarcinile ce revin 

cesul vizitei’ făcute de N. S 
Hrușciov în Statele Unite.

Generalul american Norstad 
vorbește de continuarea înarmă
rii țărilor membre ale N.A.T.O., 
Germania apuseană, unde foștii 
generali ai lui Hitler visează la 
noi camp-anii de cotropire, este 
înzestrată cu arme nucleare și 
a primit permisiunea de a fa
brica ea însăși rachete. Guver
nul francez ține morțiș să ex
perimenteze bomba atomică, iar 
în cadrul tratativelor dintre e- 
misarul lui Franco și guvernan
ții de la Bonn s-a luat poziție 
împotriva ideii dezarmării. Dacă 
la toate acestea mai adăugăm 
declarațiile fostului președinte 
Truman și a altor politicieni, 
cărora le vine greu să se des
partă de atmosfera „războiului 
rece", devine, evident că lupta 
pentru dezarmare trebuie să con
tinue, că popoarele trebuie să 
lămînă vigilente.

in problema dezarmării, pro
blema cea mai însemnată a zi
lelor noastre, toate guvernele 
trebuie să pășească la acțiune.

Fără îndoială că realizarea 
pianului sovietic de dezarmare 
"enerală și totală ar fi soluția 
cea mai sigură pentru înlătura
rea pericolului unui nou război 
mondial și de aceea el a stîrnit 
un interes atît de mare în lumea 
întreagă. Mergînd în întîmpina- 
rea puterilor occidentale, guver
nul sovietic declară însă că este 
posibil și necesar să se' ajungă

(Continuare în pag. 4-a)
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TEATRUL DE STAT
N. S. Hrușciov invitat să viziteze 

orașele 6ap și Perigueux din Franța
PARIS 16 (Agerpres) TASS 
In legătură cu proiectata vi

zită în Franța a lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Consiliul 
Municipal al orașului Gaip, ca
pitala departamentului Hautes 
Alpes, la propunerea primarului 
Emile Didier, a adoptat hotărî 
rea de a invita pe N. S. Hruș
ciov să viziteze barajul care se 
află pe teritoriul departamentu
lui, precum și orașul Gap.

Consiliul Muni- 
oraș a hotărît 

S. Hrușciov, șe- 
sovietic, ca în

PARIS 16 (Agerpres) TASS 
După cum transmite corespon

dentul din Perigueux al agenției 
France Presse, 
cipal al acestui 
să-l invite pe NI 
ful guvernului
cursul vizitei oficiale pe care o 
va face în Franța în martie 
1960 să viziteze și orașul Peri
gueux.

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

Oamenii de știință americani condamnă 
declarațiile belicoase ale lui Truman
WASHINGTON 16 (Agerpres) 
Federația oamenilor de știin

ță americani a dat publicității o 
(Declarație în care critică cererea 
fostului președinte Truman ca 
Statele Unite să reînceapă ex
periențele atomice. Federația ca
lifică cererea lui Truman ca fi
ind „nechibzuită“.

Federația arată că în urma 
noilor propuneri făcute de Uniu
nea Sovietică la Conferința ce
lor trei puteri de la Geneva pen
tru încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară „s-au creat posibi-

lități favorabile pentru realiza
rea unei înțelegeri“.

„Nu trebuie să 
progresul pozitiv spre interzi
cerea experiențelor, 
reia poate rezulta 
mult mai largă“, declară oame
nii de știință americani. Fede
rația cheamă Statele Unite să 
continue tratativele „într-o at
mosferă calmă, creată de actuala 
amînare a experiențelor, încer- 
cînd sincer să se ajungă la 
acord eficient, atîta timp cît 
este încă prea tîrziu“.

împiedicăm

în urma că- 
o dezarmare

un 
nu

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

Crește mișcarea de solidaritate cu poporul cuban
MONTEVIDEO 16 (Agerpres).
In America Latină crește miș

carea de solidaritate cu poporul 
cuban. Popoarele din țările Ame- 
ricii Latine, protestînd împotri
va uneltirilor imperialismului în 
Cuba, cer încetarea campaniei 
desfășurate împotriva guvernu
lui Fidel Castro.

La Montevideo a avut loc în 
piața universității un mare mi
ting de s^Hdaritate cu poporul 
cuban, organizat de sindicatele 
din Uruguay, de Federația stu
denților, Federația învățătorilor

„Cea mai importantă 
problemă a timpurilor 

noastre“
(Urmare din pag. 3-a)

din Uruguay și de alte organi
zații.

Vorbitorii au condamnat poli
tica imperialistă dusă de mono
polurile americane, care nu se 
pot împăca cu transformările 
revoluționare din Cuba, îndeo
sebi cu realizarea reformei a- 
grare.

După cum anunță ziarul „Nue- 
vos Rumbos“, în Camera dtepu- 
taților a Congresului național 
al Braziliei, deputatul Salvador 
Losaco a vorbit în apărarea re
voluției din Cuba, condamnînd 
cir asprime amestecul Statelor 
Unite în treburile interne ale 
Cubei.

Ia 
în 
în

o înțelegere chiar și numai 
legătură cu măsuri parțiale 
domeniul dezarmării.

Orice pas înainte pe calea de
zarmării va fi salutat de toate 
popoarele lumii. Miliardele ca
re se irosesc pentru înarmări ar 
putea fi folosite pentru ridica
rea nivelului de trai al tuturor 
popoarelor și în primul rînd pen
tru ajutorarea țărilor slab dez
voltate.

Poporul romîn iubitor de pace 
a primit cu bucurie propunerile 
sovietice pentru o dezarmare 
generală și totală, ca și Apelul 
în acest sens adresat de cea de 
a treia sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. parlamentelor 
tuturor țărilor și le sprijină cu 
căldură.

Expririiînd aspirațiile poporu 
lui nostru, tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a arătat în cuvîntarea 
rostită la 7 noiembrie în cadrul 
recepției de la ambasada sovie
tică că :

„Noi considerăm drept o înal
tă îndatorire de a acționa cu 
perseverență și a face uz de 
toate posibilitățile de care dis
punem pentru a aduce o contri
buție activă la cauza păcii șî 
destinderii internaționale și a 
ne aduce aportul la evoluția 
vieții internaționale în direcția 
reglementării pașnice a proble
melor nerezolvate, lichidării pe 
cale de tratative a conflictelor 
sau neînțelegerilor, consolidării 
relațiilor de pace între toate 
statele“.

PETRE MARCH

Acțiuni de protest împotriva 
vizitei lui Oberländer la Berlin

BERLIN 16 (Agerpres) TASS 
anunță ;

Oberländer, care este în gu
vernul de la Bonn ministru pentru 
problemele persoanelor strămu 
täte, s-a aflat cîtev.a zile în Ber
linul occidental. Sosirea lui a 
provocat indignare în rîndurile 
păturilor largi ale populației din 
cele două părți ale orașului. In 
semn de protest împotriva sosirn 
lui Oberländer în Berlinul occi
dental au avut loc acțiuni de pr< 
test care s-au desfășurat sub lo
zinca „asasinul Oberländer să se 
care din Berlinul occidental 1”.

Sub presiunea acestor proteste, 
Oberländer a fost nevoit să re
nunțe să ia cuvîntul în fața re
prezentanților vieții publice și ăl 
presei din Berlinul occidental, 
s-a limitat la un referat făcut
cadrul unui cerc restrîns de co
laboratori ai organizației revan-

șarde vest-berlineze a celor „iz
goniți“.

★

16 (Agerpres) 
științific ai Facultății

în

BERLIN 
Consiliul

de agronomie a Universității 
Humboldt din Beriin a adoptat 
în ședința care a avut loc la 14 
noiembrie hotărîrea de a retrage 
titlul științific de doctor în știin
țe agricole ministrului Obcrlande. 
de la Bonn care poartă răspunde
rea pentru asasinarea în masă în 
perioada hitlerismului a unor oa
meni nevinovați. Această hotărî- 
re a fost anunțată la o conferin
ță de presă pentru ziariștii ger
mani și străini care a avut loc 
la Berlin. In hotărîre se arată că 
Oberländer a colaborat activ cu 
naziștii și poartă răspunderea 
pentru înăbușirea libertății - și 
științei, precum și pentru crime 
împotriva umanității.

O--------------—

PETROȘANI
prezintă spectacole;

Joi 19 și sîmbătă 21 
noiembrie 1959

Invăfâtoarca
piesă în 3 acte

de Bródy Sándor 
Regia : C. Dinischiotu 

Duminică 22 noiembrie 
1959

Hal rătăcitor
piesa în 3 acte

de Egon Rannet 
Regia : Ion Petrovici

HELSINKI — După cum re
latează ziarul „Kansat Uutiset“ 
la 14 noiembrie a avut loc la 
Helsinki plenara C.C. al Parti
dului Comunist din Finlanda, 
care ai examinat problema situa
ției actuale a țării. Plenara a 
discutat de asemenea probleme 
legate de pregătirile in vederea 
Congresului partidului care va 
avea loc în aprilie 1960.

ANKARA — După cum anun
ță B.T.A. în parlamentul turc 
cîțiva deputați ai partidului 
popular republican de opoziție 
au făcut interpelări în legătură 
cu comportarea personalului mi
litar american din Turcia. Depu
tății opoziției au amintit de ul
timele incidente grave provocate 
în Turcia de militarii americani, 
incidente care au tulburat în 
mod deosebit opinia publică a 
tării.
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♦ lor moderniști englezi, s-a des-
♦ prins un grup care face astăzi 
J mare vîlvă în lumea îmbuibată
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♦ american lansat nu de mult de
♦ o bandă de tineri cheflii. După
♦ ce consumase o cantitate apre-
♦ ciabtlă de alcool, un grup de
♦ vreo 30 de tineri și tinere, care
» tocmai ieșise dintr-o sală de
4 dans, au intrat cu toții într-un 
ț automobil. Cum spațiul era mult
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ANUNȚ
Întreprinderea de gospo 

dărie orășenească Petroșani, 
roagă pe această, cale popu
lația orașului Petroșani, 
precum și din celelalte loca
lități din raion, că în cazul 
cînd observă diferite defec
te sau deranjamente Ia ilu
minatul public, rețele de 
apă, canal vidanj, salubri
tate să anunțe la Petroșan» 
telefon interurban 335 sî 
la sediul întreprinderii din 

Gh. Gheorghiu^Dej nr.
In orașul Vulcan tele- 
4 interurban sau la se- 
sectorului l.G.O. str.

PARIS — In ziua de 15 no
iembrie și-a încheiat lucrările 
Congresul partidului de guver- 
nămînt francez — „Uniunea 
pentru noua republică“ (U.N.R.). 
Cuvîntările rostite în cadrul 
dezbaterilor pe marginea rapor
tului prezentat de secretarul ge
neral și discuțiile purtate în ca
drul comisiilor create de Con
gres demonstrează că problema 
centrală ca-re a provocat diver
gențe acute în partid 
să fie Algeria.

BONN — Fracțiunea 
destag a Partidului 
mocrat a depus joi în Bundestag 
o moțiune prin care cere lămu
riri în legătură cu politica lui 
Adenauer în ceea ce privește 
problema germană.

In moțiune se specifică că 
Partidul liber democrat do
rește ca Adenauer să facă în 
șfîrșit cunoscute Bundestaguluî 
vest-german „concepțiile sale 
despre posibilitatea reunificării 
Germaniei".

BAD GODESBERG — In sea
ra zilei de 15 noiembrie Con
gresul extraordinar al Partidu
lui Social Democrat din Germa
nia (P.S.D.G.), convocat pentru 
discutarea și adoptarea noului 
program al partidului, și-a în
cheiat lucrările. După include
rea unor amendamente fără prea 
mare importanță, în proiectul 
programului prezentat de condu
cerea partidului, delegații ta 
Congres au adoptat proiectul cu 
o majoritate de voturi.

continuă

din Bun- 
liber de-

str. 
72; 
fon 
diul
Republicii nr. 1; în Lonea 
la sediul sectorului l.G.O. 
din str. Jiului (fostul aba
tor comunal); în localitatea 
Aninoasa la sediul sectoru
lui l.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; în orașul Pe- 
trila la sediul sectorului 
l.G.O. str. Sencovici nr. 8.

■ 
iUltima zi 

la concursul special 
Pronoexpres 

Numai pînă azj, orele 12 
vă mai puteți depune bule
tinele la acest concurs spe
cial, la care se vor distri
bui în mod gratuit două au
tomobile Wartburg plus nu
meroase premii suplimentare 
fixe în bani.

Nu uitați! Numai pină 
azi, orele 12 vă mai puteți 
depune buletinele dvs.
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♦
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minore, * 
(?!?)”. Vizitatorii expoziției insă $ 
au avut altă părere... Ei și-au ♦ 
arătat fără menajamente indig- ♦ 
narea arătînd că astfel de mîz- ♦ 
gălituri sînt o batjocorire a ar
iei.

NOTE EXTERNE

„CHIU VE
Din marea faună a pictori-

și plictisită a protipendadei lon
doneze. Ei se intitulează ‘fără je
nă „chiuvetiști", nume împrumu
tat de la subiectele preferate — 
chiuvete de... W.C.-uri. Exponen
tul acestor „artiști ' blazați. stră
ini de cel mai elementar simț 
estetic, este John Bratbu în vîrs- 
tă de 31 ani. El a expus nu de 
mult la Galeria Zwemmer din

T I Ș T II“
Londra 28 de picturi în ulei 
Uzate în timp record, cîleva luni. • 
Majoritatea pînzelor expuse înfă
țișează... chiuvete.

Revista engleză „Time“ arăta 
că de fapt „noul gen de picturi 
este un „nou realism" deși a- 
bordează probleme

:
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După Rok-and-roll, Crusr.h- ♦ 
phonul este cel mal deșănțat jc-, J 

din galeria de distracții a „mo- J 
dului de viață american", •

Ajuns în capitala Franței ♦ 
Crusch-phonul a și început să fa- • 
că victime. Intr-o piață publică * 
din Paris un grup de 20 de ti- Z 
neri, băieți și fete, în sunetele * 
dezarticulate ale unei rumbe au ♦ 
intrat cu toții într-o cabină h: ♦
fonică. înghesuiala a fost attt Z 
de mare îneît două fete au Ieși- X 

nat iar un tlnăr ceva mai slăbuț • 
a fost transportat la spital. •

Cu asemenea distracții se în- ♦ 
deletnicesc fiii de bani gata t ♦ 
marilor bancheri și fabricanți, Z 
în timp ce fiii muncitorilor își X 
cîștigă cu greu ptinea lucrînd în ♦ 
uzine de la vîrsta de 10—12 ani. ♦

GH. C. ♦
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C R E S C H
Crusch-phonul este un nou joc

P H O N U L
Parcă erau scăpați dintr-un o 
piciu.

După Rok-and-roll,

prea mic pentru 30 de persoane, 
tinerii și mai ales tinerele au 
suportat cu abnegație cninurile 
jocului. Unii stăteau cu picioa
rele mai sus decît capul, alții cu 
genunchii la gură primind lovi
turi cu grămada, de la cel mai*

10—15 minute au ieșit din mași. 
nă, aproape sufocați, tinerii au 
început să rîdă cît îi ținea gu
ra privind unul la altul. Fetele 
erau pe jumătate dezbrăcate, 
băieții cu pantalonii sfîșiați..

PROGRAM DE RADIO
18 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
distractivă, 
presă, 9,00 
9,30 Vreau 
mente din 
de Weber, 
12,35 Muzică populară interpre
tată de soliști și formații din 
țări prietene, 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Muzică simfonică, 
14,40 Cîntece ciobănești, 15,30 
Muzică din operete, 16,15 Vor
bește Moscova I 18,00 In slujba 
patriei, 18,30 Din comoara fol
clorului nostru, 19,20 Cîntece și 
marșuri patriotice, 19,45 Muzică 
ușoară romînească, 20,30 Muzi
că populară romînească, 21,00 
Școala și viața, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14.07 Muzică 
populară romînească, 14,50 Mu
zică ușoară sovietică. 15,20 Din 
dansurile popoarelor, 16,30 Din

8,00 Materiale din 
/Muzică de estradă, 
să știu. 10,20 Frag- 
opera „Freischütz“ 

11,03 Muzică ușoară,

viața de concert a Capitalei, 
17,30 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 18,05 Arii 
din opere i-nterpretate de soliști 
romîni, 18,30 Noi înregistrări de 
muzică indoneziană, 19,00 So
liști și orchestre de muzică popu
lară romînească, 19,30 Teatru 
la microfon : „Partea leului“. 
Scenariu radiofonic de C. Teo- 
doru, 20,50 Muzică ușoară, 21,15 
Melodii populare romînești.
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CINFMATOGRAFE
PETROȘANI -- 7 NOIEM

BRIE : Kociubei; AL. SAHIA: 
Prietenul regăsit; LONEA : Min
gea; LUPENI :
note; BARBATENI: 
arma; URICANI : 
exacte.

Dragoste pe 
Omul cu

12 rezultate
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