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Clișeul de mai sus reprezintă un moment important în mun
ca sectorul V de la mina Lenea. Tehnicianul Iancu Nicolae 
— locțiitorul șefului de sector a aflat primul, din calcule, că sec
torul lor și-a îndeplinit sarcinile de plan pentru anul in curs. îm
preună cu șefii de brigăzi Timar Gheorghe și Toacă Ștefan dis
cută despre acest important succes.
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DUPĂ IO LUNI DE ACTIVITATE

Minerii Văii Jiului au obținut 
15 822 000

Organ a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20-bani

hotărîrile 
obținut de 
importantă 
producției

In perioada 1 ianuarie — 1 
noiembrie minerii Văii Jiului au 
extras peste plan 65.037 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic, 
obținute pe seama creșterii con
siderabile a productivității mun
cii, pe seama introducerii tehnicii 
avansate.

Traducînd în fapt 
partidului, minerii au 
asemenea o reducere 
a prețului de cost al 
marfă și producției globale. In 
10 luni de activitate s-au obți
nut. pe seama reducerii consumu
rilor specifice de materiale, îm
bunătățirii calității producției, și 
mai ales pe seama creșterii ne
contenite a volumului producției, 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 15.822.000 lei. 
din care la activitatea de produc
ție 14.196.000 lei.

Succesul acesta constituie o 
garanție, că minerii din Valea 
Jiului vor îndeplini integral an
gajamentul luat de a economisi 
în acest an la prețul de cost su
ma de 20.000.000 lei.

Succese grâitoare la mina 
U ricani

de la Uricani luptă 
mult avînt pentru în-

Minerii 
Cu tot mai 
deplinirea integrală a angajamen
telor sporite ce și le-au luat în 
întrecerea cu celelalte colective 
miniere din Valea Jiului. De la 
începutul anului și pînă acum de 
la Uricani s-au trimis cocsatilor 
hunedoreni mai bine de I8.00C 
tone de cărbune cocsificabil pes
te plan, realizîndu-se astfel cea 
mal mare parte din angajamentul 
de a extrage peste planul anual 
24.000 tone de cărbune.

Minerii de aici • au obținut de 
asemenea rezultate bune în ac
țiunea pentru continua reducere 
a prețului de cost. Din cei 
1.527.000 lei cît s-au angajat să 
economisească în plus de plan 
anul acesta, ei au obținut în 10 
luni 1.141.000 lei.

ha pieparațti — însemnate 
economii suplimentare

La preparațiile de cărbune re
zervele cele mai însemnate în 

lupta pentru economii sînt: folosi
rea din plin a liniilor tehnologice 
de spălare a cărbunelui și redu
cerea consumurilor* specifice de 
materiale auxiliare. Folosind cu 
pricepere aceste rezerve interne 
muncitorii preparațiilor de căr
bune de la Lupeni și Petrila, 
au obținut în 10 luni însemnate 
economii. Așa de pildă, la pre
parata Petrila, a cărei colectiv
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lei economii
s-a' angajat ca în acest ans-a' angajat ca în acest an să 
economisească peste plan 880.000 
lei, au fost obținute economii în 
valoare de 1.730.000 lei. Colecti
vul preparației Lupeni a obținut 
în aceeași perioadă economii su
plimentare de 283.000 lei din cei 
400.000 lei cit prevede angaja
mentul anual.

G. D.

Duminică dimineața in sala clubului A.S.ET. din Petroșanii 
a avut loc adunarea generală de dare de seamă și alegeri a orga
nizației U.T.M. de la U.R.U.M.P.

IN CLIȘEU: Un aspect din sală in timpul desfășurării lu
crărilor adunării generale.

■Ä’ -z.

...In fața clasei, elevii s-au 
adunat de mult și își așteaptă 
rîndul lai examene. Unii sînt 
îmbrăcat! în haine de oraș, cu
rate, alții au venit direct din 

t au lăsat 
pichamerele și iopețile și reci
tesc, mai bine zis răsfoiesc, 

> șut. Pentru moment
< pichamerele și lopeți
ț1 tesc, mai bine zis ■ a^iuicav, 
ț manualul de tehnica securității 
I...................................................

s

muncii. Fiecare este dornic să 
se prezinte cit mai bine pregă
tit la examen pentru a dovedi 
astfel că mina nu a cheltuit 
bani degeaba cu școlarizarea 
sa. Sînt elevii celei de a treia 
serii de artificieri care au ab
solvit anul acesta cursurile 
școlii miniere de calificare de 
Ia Lupeni.

Din sala de clasă iese zîm- 
bind minerul Dimofte Ghîță de 
Ia sectorul VII investiții. Răs- 
punzînd bine, el a primit la e- 
xamen ca și în timpul cursu
rilor, nota 10, Peste scurt timp, 

ț cînid va primi autorizația, el va 
ț fi un nou artificier al minei Lu- 
’ peni, un om care aici a învățat 

meseria.
___________________________

Marți
24 noiembrie 

1959

întreprinderea 
de explorări Lupeni
Aproape în fiecare lună din 

acest an sondorii din Valea Jiu
lui și-au depășit substanțial sar
cinile de plan. Aplicînd metode 
avansate de muncă la forajul 
sondelor, ei și-au îndeplinit re
cent integral sarcinile de plan 
pentru anul 1959. La sondeze, de 
pildă, au fost forați pînă la data 
de 23 noiembrie a.c. cu 44 m.l. 
mal mult decît prevedeau sarci
nile anuale de plan. Totodată 
sondorii raportează și obținerea 
unor însemnate economii la pre
țul de cost. In 10 luni ei au eco
nomisit, peste sarcinile de plan, 
467.000 lei din cei 560.000 lei cit 
s-au angajat să obțină în acest 
an.

Sectorul III investiții 
de la Ur'cani

Minerii acestui sector și-au în
deplinit cu mult înainte de ter
men planul anual de producție 
șj au economisit peste 600.000 
lei la prețul de cost; au predat 
în folosință sectoarelor de pro
ducție ale minei o seamă de lu
crări importante. In cursul aces
tui an la lucrările de investiții ale 
sectorului s-au evidențiat prin 
calitatea bună a lucrărilor exe
cutate o seamă de brigăzi cum 
este cea condusă de Recsak loan, 
precum și brigada care lucrează 
la o înaintare rapidă la orizontul 
580 și altele.

0 ȘCOALA $1 ELEVII
Tovarășul Bonta Gheorghe, 

șeful școlii de calificare a mi
nei Lupeni, arată cu mindrie 
bilanțul realizărilor obținute. 
„Numai in acest an școala 
noastră, ne spune el, a califi
cat în diferite meserii miniere 
aproape 700 muncitori. Azi, la 
mină muncesc alături de cei
lalți, 321 ajutori mineri, 74 mi
neri, 50 măsurători de gaze, 
25 artificieri și 120 de maiștri 
mineri care au absolvit cursu
rile de calificare sau de ridica
re a calificării la școala minei 
Lupeni“.

Cercetăm cataloagele celor 8 
clase. In dreptul multor elevj 
se găsesc note dintre cele mai 
bune, lată-1 pe Harangozo loan 
șeful unei brigăzi de mineri de 
la sectorul V sud care în pri
ma jumătate a lunii noiembrie 
a armat în bolțari peste 30 m.l. 
galerie. Venit la școală pentru 
a-și ridica calificarea, el apli
că in practică cele învățate 
aici. Au note foarte bune și

noastre siderurgice — 
cantități sporite de. cărbune cocsificabil

— Conferința de partid a minei Lupeni —

coc- 
co$t

au 
Pe-

Va-

pur- 
pre-

In zilele de 21—22 noiembrie 
a. c. a avut Ioc conferința pen
tru darea de seamă și alegerea 
noului comitet de partid al mi
nei Lupeni. Lucrările conferin
ței au constituit o amplă anali
ză a muncii desfășurare de co
mitetul de partid și birourile 
organizațiilor de bază, de către 
comuniștii minei pe perioada ce 
a trecut de Ia alegerile de anul 
trecut și pînă în prezent. Confe
rința a trecut în revistă reali
zările obținute în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de conferințele regională și ra
ională de partid de a da patriei 
cantități sporite de cărbune 
sificabil și la un preț de 
redus.

La lucrările conferinței 
participat tovarășii Furdui 
iru, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Hunedoa
ra, Plic Alexandru, secretar al 
Comitetului raional de partid. 
Szuder Wiliam, director general 
al Combinatului carbonifer 
lea Jiului.

Participanții la discuțiile 
tate în jurul dării de seamă 
zentată de tovarășul Zborovski 
Augustin, secretarul comitetului 
de partid al minei Lupeni, și-au 
exprimat părerea unanimă că 
în perioada care s-a scurs de la 
ultimele alegeri munca de partid 
la mina Lupeni a înregistrat un 
evident salt calitativ. „Succesele 
noastre sînt mult mai bogate 
ca în anii trecuți“ — spunea to
varășul Doțiu Avram, miner șef 
de brigadă, secretarul organi
zației de bază din sectorul V 
sud

Această apreciere este susți
nută de fapte deosebit de sem
nificative. Sub conducerea co
mitetului de partid s-a îmbună
tățit munca de întărire a rîndu- 
rilor organizațiilor de bază prin 
primirea de candidlați 
membri de partid, fapt 
dus la creșterea talului 
ducător al organizațiilor 
ză, a capacității lor de 
zare a minerilor, muncitorilor și 
tehnicienilor la îndeplinirea sar
cinilor economice. Luînd mă
suri pentru repartizarea comu
niștilor la locurile 
pentru procesul de producție, 
pentru crearea unor puternice 
active fără de partid, pentru 
desfășurarea unei . susținute 
munci politice în vederea întări
rii disciplinei în muncă, intensi
ficării întrecerii socialiste, or
ganizațiile de bază au condus 
colectivul minei spre succese de 
seamă în îndeplinirea angaja
mentului de întrecere. Față de 
angajamentul anual de a da pes
te plan 20.000 tone de cărbune, 
colectivul minei a extras în pri
mele 10 luni ale anului curent 
11.232 tone de cărbune .peste 
plan. Toate sectoarele 
sînt cu sarcinile de plan înde
plinite și depășite, cu excepția 
sectorului IV B care a rămas 

și noi 
care a 
de con
de ba- 
mobili-

hoțărîtoare

alți elevi-muncitori. Tărbălescu 
loan, șef de schimb intr-un ar 
bataj frontal din sectorul III 
ai obținut nota 9 la teorie și 10 
la activitatea practică. Utetnis- 
tui Popescu loan este ajutor 
miner. Pentru priceperea și 
hărnicia sa, el îndeplinește in
să funcția de șef de schimb în 
brigada lui Dobay loan la sec
torul IV A. Mamaru loan, șef 
de schimb la răpire in abatajul 
Iui Popa loan din sectorul II, 
Grumăzescu Emil, șef de 
schimb la frontalul de pe stra
tul . 15 condus de Koos Ladis- 
lau de la sectorul I B, Costa- 
che Constantin, ajutor miner 
in brigada lui Spînu Petru din 
sectorul III, Oprea Cezar, 
Szasz loan și mulți alții sînt 
elevi sîrguincioși la școală și 
muncitori de frunte in abataje 
sau Ia galeriile minei.
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(Continuare in pag.

realizat 
tone pe

în- 
în

nu

• sub plan cu 3500 tone de căr
bune.

Important este faptul că a- 
ceastă creștere a volumului pro
ducției a avut loc exclusiv pe 
seama • sporirii productivității 
muncii. Față de randamentul 
planificat de 0,784 tone pe post, 
minerii Lupeniului au 
un randament de 0,800 
întreaga exploatare.

Progrese substanțiale s-au 
registrat în ultimele luni și 
reducerea prețului de cost.

Deși realizările obținute 
sînt încă la nivelul angajamen
telor, al posibilităților existente, 
ele marchează totuși un impor
tant pas înainte. La obținerea 
lor, au contribuit în primul rînd 
cei mai înaintați dintre minerii 
Lupeniului, comuniștii, 
panou erau scrise cu 
numele comuniștilor 
sile, Kooș Ladlislau, 
CoHstantin, Scheianu 
tha Diopisie și alții 
munca politică, prin exemplul 
lor personal, mobilizetfi colec
tivul spre succese de seamă în 
producție. La îmbunătățirea ac
tivității economice a minei au 
contribuit mai ales colectivele 
sectoarelor I A, II, IV A‘și V 
sud, care au dat între 740-4.116 
tone de cărbune peste plan.

Pe un 
litere mari 
Feher Va- 
Dorneanu 

loan, Bar
care prin

Iliescu Gheor- 
adjunct al ex
ea la sporirea 
obținerea ’ de

Pentru ridicarea realizărilor 
la nivelul posibilităților !
Ascultînd cuvîntul participan- 

ților la dezbateri, aveai parcă în 
față tabloul muncii însuflețite 
a unui colectiv harnic, animat 
de dorința de a munci tot mai 
bine. Tovarășul 
ghe, inginerul șef 
ploatării a arătat 
productivității și 
economii au contribuit realiză
rile pe calea progresului tehnic. 
5 abataje frontale dte mare pro
ductivitate sînt armate în fier, 
iar 2 km. de galerie au fost ar
mați anul acesta de asemenea 
metalic. In 4 abataje fronțăie 
tăierea cărbunelui se face me
canic. S-a subliniat ca meritorie 
preocuparea pentru ridicarea ni
velului de calificare al munci
torilor. In prezent la mina Lu- 
peni învață zi de zi pentru ri
dicarea nivelului de calificare 
aproape 700 de vagonetari, aju
tori mineri, mineri, maiștri, me
seriași etc.

Conferința a arătat convingă
tor că membrii de partid nu trec 
cu vederea lipsurile care mai e- 
xistă, lipsuri care fac ca reali
zările obținute să nu fie la ni
velul posibilităților.

Cea mai mare deficiență, ale 
cărei cauze au fost analizate pe 
larg dte conferință, este că la

minei
(Continuare în pag. 3-a)

DEPOZIT UE... HEfiLIJEDTÎ
La depozitul de lemne al mi

nei Petrila, grija față de mate
rialul lemnos lasă de dorit. Lin 
gă canalul de scurgere ce vine 
de la preparație stau risipite și 
supuse degradării de mai mult 
timp 78 bucăți de lemne lungi 
pînă la 3 m De asemenea intr-un 
alt colț al depozitului stau a- 
runcate 80 bucăți de lemn de di
ferite dimensiuni. Valoarea aces
tor materiale, este destul de ma
re. Șeful sectorului X tovarășul 
Miclea Nicolae a fost sezisat de 
multe ori de unii muncitori fără' 
însă a lua măsuri concrete in a- 
ceastă direcție. Este cazul ca 
odată cu ultimele pregătiri ce se 
fac pentru iarnă să se selecțio
neze lemnul sănătos ce poate fl 
întrebuințat în mină, 
lemnul vechi să se asigure un 
singur loc de depozitare. Nu de 
alta, dar așa rămînînd lucrurile, 
ar putea fi vorba de un depozit 
de... neglijență f

I. CIUR 
corespondent

tar pentru
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O VICTORIE n DEPLIN MERITATĂ

’ JIUL — U.T.A. 2-0 (1-0)

Primii schiori pe
Nici nu s-a așternut bine pri

mul strat de zăpadă și crestele 
munților din împrejurimile Văii 
Jiului au început să răsune de 
voioșia schiorilor care și-au fă
cut apariția.

Pe pîrtiile de la Straja, schio
rii asociației sportive Minerul 
Lupeni au avut duminică prima 
„întîlnire" cu zăpada din acest 
sezon, făcînd un ușor antrena
ment de acomodare. La sifrși- 
tul probei de fond în care au 
luat 
norul 
țumit 
care
km. în bune condițiuni. Rezul
tatele lor au fost posibile în 
primul rînd datorită faptului că 
începînd de acum două luni ei 
s-au pregătit serios prin crosuri 
pe distanțe de 5 km. și pe tere-

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

startul 10 schiori, antre- 
lotului s-a declarat mul- 
de comportarea tinerilor, 

au terminat cursa de 10

H popice l| A înceout campionatul raional 
rezervat echipe’or feminine

In cadrul campionatului raio
nal de popice (masculin) dumi
nică s-a desfășurat etapa a IV-a 
în care s-au obținut următoarele 
rezultate: Constructorul Lupeni 
— Minerul Vulcan 1998—2108 
p. d.; Utilajul Petroșani — Vis- 
coza Lupeni 2146—2083 p, d.; 
Parîngul Lonea — Constructo
rul Uricani 2108—1796 p. d.

In clasament continuă să con
ducă Minerul Vulcan cu 12 punc
te urmată de Minerul Lupeni cu 
10 puncte.

Duminică dimineața a avut 
loc deschiderea oficială a cam
pionatului raional de popice re
zervat echipelor feminine. In 
primiri joc, formația asociației 
Vlscoza Lupeni a întîlnit pe a- 
renă proprie formația Utilajul 
Petroșani. Intîlnirea, urmărită 
cu interes de un mare număr 
de spectatori, a prilejuit o vie 
dispută între jucătoarele celor 
două echipe. Victoria a fost ob
ținută de gazde cu rezultatul de 
1808 p. di. față de 1701 p. d. cît 

.au obținut jucătoarele din Pe
troșani. Cel mai mare număr de 
popice 
trovici 
lia și 
chipa 
Gurca
oaspe.

doborîte l-au realizat Pe- 
Cornelia, Pascha Roza- 
Hlaghie Maria de la e- 

gazdă și Loy Susana și 
Florica de la echipa

★

La încheierea turului
campionatului raional de fotbal

Jiil II Petroiui 
wM i w
Timp de aproape două luni 

s-a desfășurat în Valea Jiului 
prima parte a campionatului de 
fotbal rezervat echipelor raio
nale. Cea mai bună comportare 
în acest campionat a avut-o 
Jiul Iî Petroșani care a reali
zat cele 16 puncte posibile în 
cele 8 întîlniri, înscriind 33 de 
goluri și primind 7. Formația 
Jiul II Petroșani merită apre
cieri frumoase și pentru com
portarea disciplinară bună pe 
care a avut-o în tot timpul cam
pionatului. Lotul echipei format 
din: Lupulescu, Rol, Coroban, 
Borzei, Giurăscu, Hegedűs, De
meter, Nicolescu, Delean, Kos- 
nas, Szabó, Raczek, Potroacă, 
Ghezu și Pîrjol a fost pregătit 
de tînărul Szabó Carol care a 
realizat și 19 goluri din cele 33 
înscrise de echipă. Iată clasa
mentul turului :
1) Jiul |I Petroșani

8 8 0 0 33: 7
2) Retezatul Urlcani

8 6 11 17:10
3 ) Preparatorul Lupeni

8 6 0 2 24:10
4) Minerul II Lupeni

8 5 0 3 23:13
6) Preparația Petrila

8 4 1 3 14:10
6) Constructorul Livezeni

8 3 0 5 13:24
7) Școala sportivă U.C.F.S.

8 2 0 6 6:18
8) Constructorul Lupeni

8 0 0 8 4:26
9) Șantierul Petroșani

8 0 0 8 1:23 

16

13

12

10

9

6

4

0

0

munții înzăpeziți
nuri variate. La prima „înttlai- 
re" cu zăpada de duminică a 
luat parte și echipa formată din 
trei fete a aceleiași asociații.

Tot în această zi. 15 schiori 
lupenerri din echipa probelor al
pine au început de asemenea 
antrenamentele sub conducerea 
instructorului voluntar Katto 
Adaftert, lăcătuș la sectorul II 
al minei Lupești. Instructorul ca
re a efectuat antrenamente de 
sală pentru condiție fizică îm
preună cu cei 15 coborttori, încă 
de acum o lună, s-a declarat 
mulțumit de primele probe da 
coborîre ale tinerilor pe care-i 
pregătește. După asemenea pre
gătiri cu siguranță că primele 
întreceri' oficiale 
duce sportivilor 
primele rezultate

de schi vor 
din Lupeni 
bune.

a-
Și

VOLEI

Cetatea Bucur
După frumoasa victorie 

nută duminica trecută de 
echipa de volei Știința-Utilajul 
Petroșani în fața formației Trac
torul Orașul Stalin. duminica a- 
ceasta echipa petroșăneană a 
suferit la București o înfrîngere 
categorică (3—0) în fața forma
ției Cetatea Bucur. Avînd în ve
dere că în echipa bucureșteană 
joacă mulți internaționali era de 
așteptat o înfrîngere dar tot de 
așteptat era ca echipa petroșă
neană să aibă totuși la Bucu-

obli
cat re

FOILETON Unde zace milostenia
Cum, nu știți?
Atunci vă pot servi cu o adre

să : Petrila, strada Republicii nr. 
138.

Nu țin să-mi atribui merite 
pentru această descoperire pe sim
plul motiv că am făcut-o intîm- 
plător. Ba chiar a fost o surpri
ză, căci pornisem de-a lungul 
străzii Republicii a orașului Pe
trila, spre adresa de mai sus, 
minat de necazurile unui om.

Omul acestfl, pe nume Po- 
povici, era tare necăjit. E unul 
din noii veniți la mină, un miner 
tlnăr. Lut Popovici i s-a propus 
la angajare să locuiască tn cămi
nul muncitoresc, unde, pe cum 
se știe, se asigură tot confortul 
tinerilor muncitori. El n-a putut 
primi „ .

— De locuință am să mă în
grijesc singur — a spus el.

De altfel, tlnărul își asumase 
o sarcină grea. Orb să fi și iți 
dai seama că nu numai la Pe
trila, ci peste tot în Valea Jiu
lui s-a construit masiv; mii și 
mii de familii de oameni ai mun
cii locuiesc in condiții cu totul 
noi. Și totuși nu-i de ajuns; do
vadă — construcțiile continuă. 
Popovici n-a putut primi să lo

In ultimul meci, 
frumoasă victorie 
Minerului Lupeni 

arena sportivă Minerul din

0
a

Pe
Lupeni a avut loc duminică în- 
tîlnirea de rugbi, restanță, din 
cadrul categoriei B între echi
pa locală Minerul și Utilajul 
Petroșani. După primul mitan 
în care echipele și-au împărțit 
perioadele de dominare, termi
nată la un rezultat alb, în mita- 
nul II rugbiștii din Lupeni reu
șesc să obțină victoria cu scorul 
de 13—0.

— —

HANDBAL SEDUS

Minerul Lupeni —
Energia Paroșen' 26-20

Sala de gimnastică din Lu
peni a găzduit duminică dimi
neața o întîlnire amicală de 
handbal în 7, între echipele Mi
nerul Lupeni și Energia Paro
șeni.

După ce la pauză scorul era 
favorabil celor din Paroșeni cu 
14—6, în cea de a doua parte a 
jocului echipa gazdă printr-o re
venire foarte puternică 
să învingă pe cei din 
la scorul de 26—20.

Cei mai buni de pe 
fost: Bistrean și Slăvuțeanu de 
Ia Minerul și Vlădeanu și Niță 
de la Energia.

I. CIORTEA 
corespondent

reușește 
Paroșeni

auteren

Din 
unii

la Petroșani 
Rapid ducu- 

din partea 
în plus în 

această săp-

Știința-Utilajul 3-0 
rești o comportare bună, 
cele relatate însă chiar de 
jucători reiese că formația pe
troșăneană s-â prezentat la Bu
curești sub posibilitățile ei. A- 
vînd în vedere că duminica vii
toare echipa de volei Știința- 
Utilajul va tntîlnl 
puternica formație 
rești șînt necesare 
jucătorilor eforturi 
pregătirea lor din 
tămînă. Rapid este într-adevăr 
o echipă puternică dar nu și de 
neînvins.

cuiască în cămin pe motivul că 
era proaspăt căsătorit, iar în 
cămin, pe cum se știe, locuiesc 
burlaci. Se glndea omul că pi- 
nă la urmă o va putea el scoate 
la capăt. Mai tîr2iu, după ce va 
dovedi că știe să muncească bi
ne și că vrea să rămînă la mină, 
va pune și problema locuinței. 
Dar pînă atunci...

...Plnă atunci s-a interesat un
de ar putea locui împreună cu 
nevasta întrebă pe la unul, pe la 
altul și nu știu prin' ce întim- 
plare a găsit: pe strada Repu
blicii la numărul 138. Nu, nu în 
casa mare și arătoasă de la stra
dă în care stă proprietarul, Cris- 
tea Grigore. Nu. Intrați pe poar
tă. mergețt pînă în fundul curții 
și veți da acolo de o bucătărioa- 
ră de vară, doi pași de lată, trei 
pași de lungă, in care abia în
cape un pat și o măsuță.

— Care ar fi chiria ? — a în
trebat Popovici.

— Nimica toată: 150 lei. La 
mină se ciștigă bine, așa că ai 
de unde plăti!

Omul a primit. In lunile căl
duroase a mers cum a mers, dar 
în timpul friguros ? Nevasta nu-i 
mai dădea deloc pace.

Peste 6000 de spectatori aș
teptau cu multă nerăbdare dumi
nică (uupă 7 săptămîni de „pau
ză“) să vadă din nou la lucru 
echipa Jiul care avea să întîl- 
nească o formație în plin avînt, 
care ocupa locul III în clasa
ment.

Intr-adevăr numai cfteva cli
pe trecuseră de cînd arbitrul P. 
Kroner fluierase începutul întîl- 
nirii și un schimb rapid între 
Nertea, Tîlvescu și Toth face ca 
portarul oaspete, Coman să fie 
pus la grea încercare salvînd un 
gol gata făcut.

iN CLIȘEU: Tîlvescu, în luptă cu Băcuț II, șutează puțernic 
spre poarta oaspeților.

Am văzut duminică la Jiul o 
apărare sigură, calmă și de ne
trecut din care toți jucătorii pot 
ii felicitați. Dintre mijlocași, Far- 
kas s-a achitat bine de sarcina , 
avută de a fi puntea de legătu
ră între apărare și înaintare 
fiind bine inspirat în fazele crea
te înaintașilor săi. Pentru linia 
de atac folosim o expresie uza
tă foarte des pînă în acest cam
pionat : „Gabor a fost creierul 
înaintării". Dar meritorie este 
și comportarea celorlalți înain
tași care deși nu s-au ridicat 
la un înalt nivel tehnic s-au în
cadrat perfect în nota de luptă 
pînă la epuizare a întregii echi
pe petroșănene.

In pruna parte a jocului, în
deosebi, Jiul a inițiat atacuri 
la poarta oaspeților de toată 
frumusețea. In minutul 2 Ciur- 
dărescu trimite cu capul mingea 
la Gabor care rapid îl deschide 
pe Tîlvescu și. acesta șutează 
fulgerător din întoarcere dar... 
pe lingă bară. Deși ar putea fi 
remarcate și celelalte atacuri în 
care pe rînd Gabor, Ciurdăres- 
cu, Tîlvescu și Nertea îl pun la 
grele încercări pe Coman ne o-

— Și tu muncești, ai dreptul 
la locuință. Nu vezi cum ne spe
culează Cristea ? Vine iarna !...

De gura femeii Popovici a
mers la conducerea minei.

— Știu că-s nou la mină, spu
se el, dar îmi trebuie locuință. 
Am nevastă, mi-arn cumpărat 
mobilă...

— Dar bine omule, pînă acum 
unde ai stat ? In stradă ?

— Nu in stradă, dar în condi
ții cu totul necorespunzătoare.

— Să vedem, și pe urmă...
Așa s-a aflat de „locuința" lui 

Popovici, de chiria de 150 lei lu
nar cu care Cristea specula pe 
un om tlnăr, lipsit de experien
ța vieții. Firesc, ți se naște în
trebarea : cum o fi arătlnd lo
cuința ? Ce fel de om e Cristea 
ăsta, capabil să stoarcă omului 
și sufletul pentru o nenorocită de 
magazie ?

Și așa, am pornit-o spre adresa 
cu pricina.

In curie o bătrină, la țel ca 
multe alte bătrîne. Curăța o mi
nă de morcovi. Era soția lui Cris
tea.

Ne-am așezat pe o bancă 
și am discutat multe. Cristea, 
proprietarul, lucrează la mină, 

prim dioar asupra cîtorva. In mi
nutul 17 Toth îl deschide pe Tîl
vescu foarte bine care șutează 
puternic. Mingea însă întîlnește 
piciorul unui adversar și iese 
în corner. Echipa Jiul domină 
mereu beneficiind pînă în acest 
moment de patru cornere, în 
timp ce Crîznic se întîlnise doar 
de cîteva ori cu balonul. In mi
nutul 25 Pop șutează de la 30 
metri foarte puternic la poarta 
lui Crîznic. dar acesta reține. A 
fost primul atac mai serios al 
oaspeților. Jocul se mută însă 
din boh la poarta oaspeților și 

în minutul 37 Tîlvescu șutează, 
Coman plonjează și respinge, 
intervine Toth care trage însă 
în portarul arădan, mingea re
vine în teren de unde Tîlvescu 
o reia în plasă: 1—0, rezultat 
eu care se termină și primul 
mitan.

In a doua parte a jocului Jiul 
slăbește într-o oarecare măsură 
ritmul dînd posibilitate oaspe
ților să atace mai des. Totuși 
contraatacurile echipei gazde 
sínt destul de puternice. In mi
nutul 80 Nertea scapă singur și 
de la 6 metri, dintr-un unghi 
dificil, șutează foarte puternic 
în bară. Trei minute mai tîrziu 
același Nertea înscrie al doilea 
și ultimul gol al întîlniril, prin 
tr-un șut de toată frumusețed 
de la 16 metri.

Formațiile celor două echipe: 
JIUL : Crîznic — Romoșan, 
Panait, Vasiu — Cosmoc, Far- 
kaș — Toth, Tîlvescu, Ciurdă- 
rescu, Gabor, Nertea. U.T.A.: 
Coman — Szűcs, Băcuț II, Is- 
gereanu — Kapas, Seres — Pîr- 
călab, Țîrlea, Petescu, Floruț, 
Pop.

MIHAIL DUMITRESCU

în sectorul 11. Nu e miner. E 
cînd semnalist, cînd lemnar, cînd 
băgător de seamă la un crațer, 
mereu tn căutare după un loc cît 
mal ușor, -cit mai călduț. Din 
punctul lui de vedere Cristea s-a 
gîndit bine, căci în afară de ser
viciul de la mină mai are o ocu
pație: e un soi de „predicator" 
la pocăiți. La mină merge pentru 
plată iar la pocăiți — pentru ne
murirea sufletului. Dacă la mină 
pune osul la muncă, mai poate 
face față pocăinței ? Și cum nun- 
tuirea sufletului e „mal presus”, 
face să te omori la mină ? Cu 
voia domnului omul se poate fo
fila, șt dacă se poate, de ce n-ar 
'face-o ? Că tot de la domnul sînt 
aici, la sectorul II unii gură-cască 
sub nasul cărora poți trage chiu
lul ! Ca să vă convingeți că-i 
așa, intrați numai și In biroul 
sectorului II. întrebați ce face 
Cristea Grigore. In loc de răs
puns, veți vedea cum ăi de acolo 
umflă pe rînd din umeri. Nu știu 
ce lucrează în sector, dar știu 
că-i predicator de pocăiți.

...Cu bătrina am discutat mul 
te. Au copii mari și cu voia 
domnului o duc toți bine. Casa 
cea mare, în care locuiesc, n-o 
au de mult. Au cumpărat-o acum 
doi ani și ceva de la Șarpațchi, 
cu bani grei. Bătrîna spunea că 
au trebuit să se restrîngă de Ifr



STEAGUL ROȘU

industriel noastre siderurgice 
contitâfi sporite de cărbune

(Urmare din pag. l-a)

mina Lupeni 65 la suta din to
talul brigăzilor de mineri au 
rămas sub plan. Brigadierul 
Scheianu Ioan a arătat că de 
multă vreme sectorul IV B — 
sectorul rămas în urmă — duce 
o lipsă acută de goale și nu este 
ajutat de conducerea minei. Co
mitetul sindical al minei Lupeni 
a neglijat în mod condamnabil 
organizarea temeinică a între
cerii socialiste, organizarea spri
jinirii brigăzilor rămase în ur
mă, și aceasta din cauza că ve
chea conducere a comitetului 
sindical, cu fostul președinte 
Rotaru Dumitru a neglijat sar
cinile ce i-au revenit. Antrenată 
în alte preocupări, vechea con
ducere a comitetului sindical a 
neglijat sarcinile privind desfă
șurarea unei largi munci de ma
să pentru combaterea absențe
lor memotivate, întărirea disci
plinei, extinderea experienței și 
a metodelor avansate de muncă.

Așa cum au arătat mai mulți 
vorbitori, între care tov. Lipan 
Ion, Baco Mihai, la mina Lu
peni activizarea și instruirea a- 
gitatorilor este încă neglijată, 
iar activele fără de partid nu 
sînt nici ele atrase în mod sis
tematic la sprijinirea acțiunilor 
organizațiilor de bază pentru 
creșterea realizărilor în produc
ție.

'urse importante pentru 
' obținerea de economii 
care trebuie folosite din plin

Plenara CC. al P.M.R. dîn 
13—14 iulie 1959 a stabilit ca 
obiectiv central în activitatea e- 
conomică intensificarea luptei 
pentru reducerea prețului de 
cost. La Lupeni s-au făcut pro
grese remarcabile pe acest drum. 
Tovarășul Gerbert Francisc de 
la sectorul de investiții și alți 
tovarăși arătau că minerii în- 
vață să folosească mai bine ma
terialul lemnos, energia.

Conferința a subliniat că la 
mina Lupeni există încă resurse 
importante de reducere a prețu
lui de cost care nu sînt folosite. 
Dacă mina Lupeni n-ar fi fost 
penalizată în acest interval de 

.timp cu 4.166.000 lei pentru ca- 
atea necorespunzătoare a căr- 

<jnelui, angajamentul de între
cere privind realizarea de eco
nomii pe întregul an ar fi fost 
înfăptuit și depășit.

Aceasta arată ce resursă im
portantă de economii reprezintă 
pentru colectivul minei Lupeni 
reducerea procentului de șist 
vizibil din cărbune și căreia tre
buie să I se acorde toată aten
ția.

Vorbind în fața conferinței

multe pînă au cumpărat casa. Eu 
însă mi-am pus întrebarea: cum 
de o fi strins preacuviosul Cris- 
tea atlția bánufi pentru casă, că 
doar la lucru nu se prea omoară 
cu firea ? Păcătuihd cu ffindul, 
mi i-am închipuit și pe bieții po
căiți, oameni înșelați, strîngîn- 
du-și cureaua pentru casa prea- 
cuviosului Cristea, că doar n 
degeaba plătesc ei în fiecare lu
nă „zeciuială".

Tot discutînd am aflat unele 
lucruri ce nu-mi ies din minte. 
Am reținut că unul din feciorii 
preacuvtosului, Cristea Bentamin. 
deși e croitor și lucrează la Pe
troșani, ocupă un apartament în 
spațiul locativ al minei. în blo
cul li, scara 1, apartamentul IV. 
Un apartament pe care l-ar fi pu
tut locui foarte bine minerul Po
povici și nu unul care n-are nici 
în clin, nici în mînecă cu mina.

Stă bine feciorul ?
— Binișor. Nu bag vină, ca 

l aș supăra pe domnul...
— Cam ce chirie plătește ?
— Destul de multișor. 20 lei. 

Bașca apă, bașca lumină, gunoi.
— Dar ce zici însă — am in

tervenit eu oarecum supă'at — 
de chiria de 150 lei plătită d 
chiriașul dumneavoastră Popovici, 
pentru nenorocita asta de maga
zie ? Chiria asta, de 150 lei pen- 

o chichineață, e mică ? Dacă 

tov. Szuder Wiliam, director ge
neral al combinatului carboni
fer a arătat printre altele că 
partea mecanică poate aduce 
contribuții mult mai mari la re
ducerea cheltuielilor de produc
ție. înlăturarea suflărilor de aer, 
extinderea armării în f«er la 
preabataje, scoaterea de sub a- 
mortisment a utilajelor nefolo
site, îmbunătățirea continuă a 
preocupării pentru folosirea ju
dicioasă a materialului lemnos, 
vor duce la obținerea unor e- 
conomii șl mai mari. Conferin
ța a subliniat că lupta pentru 
folosirea deplină a surselor de 
economii trebuie să stea în per
manență în atenția organizațil
or de partid și de masă, a con- 
lucerii minei.

Obiective importante 
în fața colectivului

Mina Lupeni este principala 
furnizoare de cărbune cocsifica- 
bil necesar industriei noastre 
grele. Tovarășul Caloianu Gheor- 
ghe, inginerul șef al minei, a 
arătat că planul pe anul 1960 
prevede o creștere a volumului 
de producție al minei cu 100.000 
tone. Acest volum sporit de pro
ducție implică înainte de toate 
necesitatea realizării la timp a 
lucrărilor de pregătire.

Tovarășul Ledrer losif, șeful 
exploatării, a arătat că o bună 
parte a volumului producției mi
nei Lupeni este extrasă din a- 
batajele frontale. In anii prece- 
denți lupta pentru îmbunătăți
rea organizării muncii în aba
tajele frontale — mari unități 
de producție ale minei — s-a 
desfășurat sub lozinca „ziua și 
fîșia“. Preocuparea organizației 
de partid și a conducerii minei 
pentru îmbunătățirea muncii în 
aceste abataje, creșterea califi
cării minerilor, ridicarea răs
punderii lor față de sarcini, au 
creat premisa ca această lozin
că să fie pe cale de a fi dlepă- 
șită. In prezent se pune proble
ma ca lupta pentru o producti
vitate înaltă a muncii la fron
tale să fie desfășurată sub lo
zinca : „Ziua și două fîșii“. 
Brigada fruntașă condusă de 
minerul Scheianu loan a dove
dit că într-o zi se pot extrage 
două fîșii.

Conferința de partid a pus în 
fața comuniștilor, în fața între
gului colectiv al minei sarcini 
de onoare. In 1960 productivita- 
tea muncii pe exploatare trebuie 
să crească la 0,950 tone pe post. 
Pe baza creșterii randamente
lor vor fi extrase peste sarcinile 
de plan 15.000 tone de cărbune, 
realizfndu-se în același timp o 
reducere a prețului de cost pe 
tona de cărbune de 1,10 lei față

dumneata lei pe asta 150 tel, eît 
ar trebui atunci să plătească fe
ciorul pentru apartamentul din 

bloc ?
Bătrîna rămase un timp pe 

gloduri. Mă iscodi îndelung cu 
privirea, se schimbă la față. Pă
rea încurcată.

— Am bănuit eu că Popovici 
ăsta e un cîrcotaș. N-a fost nu
mai chirie, ci și apă, gunoi, elec
trică. L-am luat din milă să stea 
aci, și el uite că ne spune pe la 
unii și pe la alții... °

. — Dar dumneavoastră. întrebai 
eu. mai aveți încă o fată în chi
rie...

— Tot din milostenie — mă 
întrerupse bătrîna. Din miloste
nie. Cit plătește ? Eh, mai nimic: 
280 lei pe lună. Mai nimic, o ți
nem din milostenie...

-h
Așa am aflat unde zace mi

lostenia. Dacă vreți să vă con
vingeți puteți vedea și dv. E a- 
devărat, pe tînărul miner Popo
vici nu-l veți mai găsi pe strada 
Republicii nr. 138. A primit omul 
casă și locuiește în rînd cu oa
menii. Totuși merită să mergeți. 
Vă vefl convinge cu ce chichi
neață a fost jupuit tînărul mi
ner. veți vedea cît de mare e 
milostenia preacuviosului Cris
tea...

1. BRANEA

cocsiflcabli
de plan. Pentru realizarea aces
tor importante obiective, hotărî- 
rea cere organizațiilor de bază 
să desfășoare, sub conducerea 
comitetului de partid, o susținu
tă muncă politică și organiza
torică pentru ridicarea la plan 
a brigăzilor rămase în urmă, 
alegerea șistului vizibil din căr
bune, întărirea luptei pentru e- 
conomii.

Cu deosebit interes a fost as
cultat cuvîntul tovarășului Plic 
Alexandru, secretarul Comitetu
lui raional de partid. El a sub
liniat că garanția îndeplinirii 
sarcinilor economice care stau 
in fața colectivului minei Lupeni 
o constituie ridicarea nivelului 
muncii de partid, întărirea con
tinuă a organizațiilor de bază 
prin primirea de noi membri și 
candidați din rîndurile celor 
mai înaintați mineri, îmbunătă
țirea muncii politice de masă, 
legarea strînsă a învățămîntu- 
lui de partid cu sarcinile con
crete ce stau în fața comuniști
lor. Comitetul de partid, orga
nizațiile de bază trebuie să a- 
corde o mare atenție îmbunătă
țirii conducerii politice a orga
nizației sindicale și de tineret, 
astfel ca ele să contribuie efec
tiv la intensificarea întrecerii 
socialiste, întărirea disciplinei în 
muncă, îndeplinirea tuturor an
gajamentelor de întrecere. Spri
jinirea brigăzilor rămase în ur
mă, îndeplinirea integrală a an
gajamentelor de întrecere pe a- 
cest an, constituie obiective 
imediate și deosebit de impor
tante ale întregii munci politi
ce. Vorbitorul a cerut ca orga
nizațiile de partid să se preocu
pe de întărirea simțului de vi
gilență al comuniștilor și al ce
lorlalți oameni ai muncii față 
de încercările elementelor duș
mănoase de a frîna lupta pentru 
mai mult cărbune.

Dînd Hunedoarei cantități spo
rite de cărbune cocsificabil și de 
bună calitate, la un preț de cost 
redus, minerii Lupeniului, în 
frunte cu comuniștii, își înde
plinesc o înaltă îndatorire pa
triotică, aduc o contribuție im
portantă la înfăptuirea politicii 
partidului de industrializare so
cialistă a țării.

La clubul minier din Vulcan se cere 
întărită activitatea cu artiștii amatori

Se știe că în programul unui 
club, activitatea artiștilor ama
tori formează un punct impor
tant. Sînt cluburi unde cu aju
torul artiștilor amatori se orga
nizează majoritatea acțiunilor 
cultural-educative; ceea ce face 
ca oamenii muncii să vină cu 
drag la orice manifestare. In a- 
cest sens o experiență pozitivă au 
acumulat cluburile miniere din 
Lupeni și Lonea, unde particw 
panții la diferite acțiuni vin ca 
interes la ele, știind că vor fi 
urmate fie de vreun program mu
zical, spectacol teatral sau de 
brigadă artistică de agitație.

Artiștii amatori ai cluburilor 
din Valea Jiului, cu prilejul di
feritelor concursuri pe plan repu
blican sau regional și-au vădit 
calități remarcabile, multe din
tre formațiile din care făceau 
parte obținînd succese importan
te. Intre acestea se poate aminti 
fanfara, orchestra și echipa de 
dansuri ale clubului minier din 
Lupeni, brigada artistică de agi
tație din Aninoasa, formația de 
fluierași din Lonea, brigadă ar
tistică de agitație, corul și echipa 
de dansuri din Petri la etc.

De succese bine meritate s-au 
bucurat și artiștii clubului minier 
din Vulcan și într-o bună măsu
ră cei ai formațiilor muzicale 
(fanfară și orchestră). Din păca-' 
te, însă, la acest club nu se poate 
vorbi de o preocupare din partea 
conducerii sau de sprijinul orga
nizațiilor sindicale și U.T.M., 
pentru o activizare și a altor ar
tiști amatori, la alte formații.

Se pare că la acest club se 
înțelege în ultima vreme că mun
ca de descoperire și stimulare a

Colectivul Depoului de locomotive C.F.R. din Petroșani a ob
ținut în acest an succese de seamă în munca sa. Muncitorii, in
ginerii de aici se îngrijesc încă de pe acum să asigure condiții 
mai bune pentru munca din anul viitor. IN CLIȘEU: Inginerii 
Szilagyi Francise și Magdalin Constantin studiază planul de mă
suri tehnico-organizaitorice pentru anul viitor. Cei doi comuniști 
se străduiesc să descopere noi rezerve interne în lupta pentru 
obținerea de cit mai mari economii.

O școală și elevii săi
(Urmare din pag. l-a)

Tovarășul Bonta Gheorghe 
mai spune că din partea comi
tetului U.T.M. al minei, școala 
primește un puternic ajutor. „De 
altfel și conducerile sectoarelor 
ne sprijină din plin, îndrurnind 
la calificare pe cei mai harnici 
și disciplinați muncitori“ ține să 
sublinieze el.

Mulți elevi ai școlii, benefi
ciind de condițiile create, își în
dreaptă gîndurile către culmile 
înalte ale științei. Aflăm cu e- 
moție cazul ajutorului miner 
Marcu Alexandru de Ia secto
rul IV A. Acesta lucrează la 
mină din 1956. înainte vreme a 
muncit Ia calea ferată. A prins 
dragoste de meseria minerilor, 
s-a înscris la cursurile secției 
de mineri și frecventează seară 
de sCairă și școala medie curs 
seral. Și-a pus în gîrad să devi
nă maistru miner. Dacă ținem 
seamă de faptul că în clasa lui 
este cel mai bun elev atît la teo
rie cît și la practică, cu slgu-

rotiță că peste cițlva ani mina 
va primi în rîndurile sade pe 
maistrul miner Marcu Alexan
dru.

Școala de calificare a minei 
Lupeni, sprijinită de conduce
rea minei obține mereu noi suc
cese in ridicarea calificării mi
nerilor maii vechi, în calificarea 
celor care s-au decis să învețe 
mineritul, aducînd prin aceasta 
o contribuție de seamă Ia creș
terea productivității muncii, la 
succesele harnicului colectiv de 
aici.

Freamătul luminii
de D .ALMAȘ 

și M. MANCAȘ
Reportajul evocă întreg cursul 

Bistriței, urmînd-o de la izvor 
pînă la vărsare.

Un grup format dintr-un pro
fesor universitar — bădia, cum 
va fi numit, Ion Macovei, — stu
dent botanist — și studentul* 1 
în geologie Mihai Dobreanu, nr-i 
mează cursul Bistriței. La aoest 
grup inițial se adaugă apoi moș 
Costache, un harabagiu hîtru și I 
bun la taclale și Victoria logod
nica botanistului. In drum vor 
întîlni diverși locuitori al mun
telui — țărani, intelectuali sau 
muncitori mineri. Cu această o- 
cazie ne sînt relevate aspec
te din realizările industri- 
le ale țării. Toate aceste perso
naje intră în carte prin afabu- 
lație, autorii povestind odiseea 
călătoriei excursioniștilor.

talentelor din- rîndurile oameni
lor muncii se face doar la zile 
mari, în preajma unor evenimen
te jubiliare sau concursuri artis
tice. Astfel, de la încheierea în
trecerii artiștilor amatori din sin
dicate, cu prilejul celui de al 
V-lea concurs pe țară, aici doar 
formațiile muzicale au activat în 
continuare, iar în ultima vreme 
se fac eforturi pentru reînvierea 
echipei de dansuri.

Oare tot interesul organelor cul
turale din Vulcan față de activi 
tatea artistică de amatori numai 
ia asta se poate reduce ? De ce 
conducerea sindicatului și cea a 
U.T.M. neglijează și tărăgănează 
de atîta vreme activizarea bri
găzii artistice de agitație, care 
a avut un început bun la jumă
tatea acestui an ? Către sfîrșitul 
lunii viitoare vor avea loc între
ceri în cadrul concursului pe ța
ră al echipelor de teatru ale ama 
torilor, dar la clubul minier din 
Vulcan nu există încă nici un in
teres pentru înființarea unei echi
pe de teatru care să participe la 
acest concurs. Nici măcar pregă
tirea unor recitatori sau cititori 
artistici nu intră în preocupările 
conducerii acestui club (director
I. Gabor).

E o delăsare față de care Con
siliul sindical raional, trebuie să 
ia neîntîrziat măsuri pentru reme
dierea acestor lipsuri, cu atît mai 
muit cu cît tovarășii de aici cunosc 
situația reală de la clubul minier 
din Vulcan.

E de-a dreptul inadmisibil ca 
un oraș ca Vulcan să fie lipsit 
de atîta vreme de o activitate ar
tistică de amatori.

I. S.

Michael Faraday
de

prof. ing. DIMITRIE LEONIDA
In lucrare este înfățișată viața 

lui Faraday, ucenicul legător de 
cărți, care a ajuns unul dintre 
cei mai mari învățați pe care i-a 
avut omenirea.

Urmărind formarea științifică 
a savantului M. Faraday, autorul 
face incursiuni interesante în is
toria fizicii, în special a electri
cității, prezentînd aspecte cu cai 
racter științific și educativ.

Descriind cele mai mari des
coperiri ale lui Faraday, autorul 
pune accentul pe descoperirea in
ducției electromagnetice, pe teo
ria liniilor de forță, legile elec
trolizei, teoria dieieotricilor și dia- 
magnetismul.

Cutremure de pămînt
După expunerea unor noțiuni 

generale despre cutremure șt 
despre elasticitate, lucrarea tra
tează despre mișcarea oscilatoriei 
armonică, unde, unde seismice,! 
traiectoriile și propagarea lor», 
structura internă a Pămîntului, 
prelucrarea observațiilor și se
ismicitatea Pămîntului, cele mai 
puternice cutremure ce au avut 
loc, efectele lor ele.



.EAGUL R0ÇB

Vizita lui A. I. IMMm 
în Mexic

MEXICO CITY 23 (Agerpres)| 
•TASS anunță:

La 21 noiembrie Camera in-i 
dustriei prelucrătoare^ din Mexic® 
a oferit un dejun în'cinstea lui 

. A. I. Mikoian, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

La dejun au participat cîteva 
sute de membri ai camerei. En- 
riaue Vera Blanco, vicepreședin
tele camerei, a rostit o cuvîntare.

A luat apoi cuvîntul A. I. Mi- 
koian care a fost întîmpinat eu 
aplauze de toți' cei prezenți.

Membrii camerei au manifes
tat multă căldură în cursul în- 
tîlnirii cu A. I. Mikoian.

Jn duDă-amiaza zilei de 21 
noiembrie, A. I. Mikoian a vi
zitat Palatul Național unde a 

’‘admirat picturile murale ale lui 
Diego Rivera. In seara aceleiași 
zile Lazaro Cardenas, fost pre
ședinte al Mexicului l-a vizitat 
pe A. I. Mikoian la ambasada 
Uniunii Sovietice.

La 22 noiembrie A. I. Mikoian 
a plecat într-o vizită de 4 zile 
prin țară.

-----O-----

Vizita in R. D. Germană 
a delegației de partid 

ți guvernamentale 
a R. Cehoslovace

BERLIN 23 (Agerpres).
Delegația de partid și guver

namentală a R. Cehoslovace în 
frunte cu A. Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Cehoslovace, 
care se află în Republica Demo
crată Germană a început la 21 
noiembrie călătoria sa prin țară.

La Moscova a fost semnat 
planul de colaborare culturală 

între Uniunea Sovietică 
și R. A. U.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
La Moscova a fost semnat 

planul de colaborare culturală 
între Uniunea Sovietică și Re
publica Arabă Unită pe anul 
1960; Planul prevede lărgirea 
considerabilă, în comparație cu 
anul trecut, a schimbului de ar
tiști, reprezentanți ai științei, 
culturii, învățămîntului, ocrotirii 
sănătății și sportului.

Criza cărbunelui din țările Europei occidentale
In ultima vreme în Europa oc

cidentală continuă să se accen
tueze criza din industria carbo
niferă. Țările participante la 
G.E.G.O. (Comunitatea europea
nă a cărbunelui și oțelului) nu 
mai pot face față imenselor sto
curi de cărbune nevîndut, acumu
late pe platourile minelor. A de
venit cît se poate de clar faptul 
că C.E.C.O., nu mai poate face 
față crizei care continuă să se 
accentueze în ultimii ani.

Potrivit datelor publicate de 
C.E.C.O., la sfîrșitul lunii sep
tembrie a acestui an, în șase țări 
membre ale comunității, stocurile 
de cărbune nevîndut au ajuns 
la un nivel maxim în perioada 
postbelică — 36 milioane tone. 
Din acestea, peste 11 milioane 
tone aparțin Germaniei occiden
tale, 10,7 milioane Franței, 7,6 
milioane tone Belgiei etc.

Rețetele propuse de înalta au
toritate a C.E.C.O. pentru rezol
varea acestei situații nu au putut 
determina o revenire la normal, 
deoarece exporturile de cărbune 
ale S.U.A. în aceste țări au con-i 
tinuăt să crească. Creșterea im
porturilor acestor țări în ultimii 
ani este un rezultat al contrac
telor pe termen lung încheiate 
cu S.U.A. în timpul suspendării 
aprovizionării cu petrol prin 
Suez după agresiunea anglo-fran- 
CQ-isrâeliană care a blocat (Eana- 
lul de Suez.

Diferitele bazine carbonifere

Declarația delegației sovietice 
ia O«N«U. in legătură cu încercările 

de a impune Adunării Generale 
discutarea așa-numitei 

probleme ungare
NEW YORK 23 (Agerpres). 

TASS anunță :
La 21 noiembrie, delegația so

vietică la cea de a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a publicat următoarea declara
ție pentru presă în legătură cu 
încercările de a se impune Adu
nării Generale a O.N.U. discu
tarea așa-numitei probleme un
gare.

„La 16 noiembrie dl. Munro, 
care se autointitulează „repre
zentant special al O.N.U. în 
problema Ungariei“, a făcut Se
cretariatului general al O.N.U. 
propunerea provocatoare ca A- 
dunarea Generală să discute 
așa-numita problemă ungară. 

vLa 20 noiembrie, sprijinind scri
soarea d-lui Munro, delegația 
S.U.A. a propus oficial include
rea „problemei ungare“ pe or
dinea de zi a< actualei sesiuni 
a Adunării Generale.

In legătură cu aceasta dele
gația sovietică consideră nece
sar să declare că această acțiu
ne a delegației S.U.A., caracte
ristică pentru momentele cele 
mai întunecate ale „războiului 
rece“ nu poate fi apreciată alt
fel decît ca o acțiune contrară 
spiritului colaborării și submi- 
nînd acest spirit care a început 
să se cristalizeze în relațiile din
tre state sub influența destin
derii încordării internaționale 
din ultima vreme.

Se creează situația regreta
bilă cînd pe de o parte, repre
zentanții S.U.A. declară că do
resc normalizarea relațiilor in
ternaționale, iar pe de altă par
te, întreprind acțiuni îndreptate 
spre înrăutățirea situației inter
naționale. In această ordine de 
idei reține atenția faptul că 
menționata propunere a delega
ției S.U.A. în legătură cu inclu
derea „problemei ungare“ pe 

au fost lovite în mod inegal de 
criză. In general bazinele bel
giene — și în deosebi cele din 
sud — prost utilate și greu de 
exploatat, au fost cele mai pu
ternic lovite. Aproape toate ba
zinele carbonifere din Belgia au 
fost nevoite să-și reducă activi
tatea, iar în vara acestui an 
80.000 de mineri din 136.000 au 
șomat în medie șapte zile pe lu
nă.

După minele din Belgia, cele 
din Germania occidentală au îoșt 
cel mai greu lovite. 112 exploa
tări carbonifere din 135 și-au re
dus activitatea. La începutul a- 
cestui an, șomajul parțial a lovit 
280.000 de mineri din bazinul 
Ruhr dintr-un total de 420.000. 
In scopul reducerii artificiale a 
extracției de cărbune, potrivit da
telor sindicatului vest-german al 
minerilor, în cinci mine din Ruhr 
au fost organizate așa-zise schim
buri „nelucrătoare“.

In Anglia criza din industria 
carboniferă se manifestă cu o 
deosebită tărie. Potrivit cifrelor 
oficiale, stocurile de cărbune ne
vîndut diepășesc 20 milioane tine. 
Pentru a face față acestei situa
ții, Comisia pentru administrarea 
minelor de cărbune (organismul 
care controlează minele naționa
lizate) intenționează să propună 
un plan de „economii“ și reduce
re artificială a producției. In pri
mul rînd se vor „tăia în mod 
drastic“ fondurile alocate pentru 

ordinea de zi a Adunării Gene
rale, a fost trimisă la O.N.U. 
în aceeași zi cînd Adunarea Ge
nerală a aprobat în unanimitate 
rezoluția în problema atît de 
importantă a dezarmării gene
rale și totale.

După părerea delegației sovie
tice orice discuție în legătură 
cu așa-numita „problemă unga
ră“, care este născocită și pro
vocatoare, ar servi doar intere
selor dușmanilor îmbunătățirii 
relațiilor internaționale, numai 
scopurilor adepților continuării 
„războiului rece“. De aceea, de
legația sovietică speră că în rîn- 
dul membrilor Organizației Na
țiunilor Unite se vor găsi su
ficiente forțe sănătoase pentru 
a împiedica folosirea acestei or
ganizații în scopuri atît de ne
demne și dăunătoare cauzei 
păcii“.

- -------------------

16 ani de la proclamarea 
independenței Libanului

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

Mitchell amenința

Vizita lui Seku Ture 
în U. R. S. S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 22 noiembrie Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea, 
și persoanele care-1 însoțesc, au 
plecat cu un avion special 
„IL-18“ spre capitala Gruziei — 
Tbilisi.

TBILISI 23 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In după-amiaza zilei de 22 
noiembrie, Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea și prim- 
ministru, care a sosit la Tbilisi, 
a făcut o vizită lui Gheorghi 
Dzetenidze, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem- al 
R.S.S. Gruzine, și lui Ghivi 
Djavahișvili, președintele Consi
liului de Miniștri al republicii.

In" seara zilei de 22 noiembrie 
îna-lții oaspeți au vizionat la 
Teatrul de Operă și Balet din 
Tbilisi baletul compozitorului 
gruzin Macervariani „Othello“.

mesaj cu prilejul sărbătoririi. în 
mesaj el cheamă la întărirea uni
tății naționale și subliniază că 
după evenimentele din anul trecut 
(războiul civil și ocupația ameri 
cană a Libanului N.R.), sînt încă 
necesare „eforturi deosebite, pen
tru ca țara să poată reveni la 
o viață normală“.

•••
agenției United Press Internațio
nal, Mitchell a spus: „Dacă pro
blemele grevei nu vor fi soluțio
nate în cursul celor 80 de zile 
în care lucrul a fost reluat con
form legii Taft-Hartley, Congre
sul va fi dispus să adopte legis
lații care ar putea lovi în drep
tul de negociere a contractului 
colectiv".

în rîndul minerilor. In ultima 
vreme îndeosebi în bazinul Ruhr, 
au loc mari demonstrații, mitin
guri de protest, marșuri ale oa
menilor muncii. Aproximativ 
60.000 de mineri au organizat 
un marș la Bonn. Numărul lor 
ar fi depășit 200.000 dacă mă
surile autorităților nu ar fi împie
dicat zeci de mii de demonstranți 
să participe la această manifes
tație de protest.

împotriva concedierilor și pen
tru mărirea salariilor continuă să 
fie în grevă minerii englezi dir. 
Kilnhurst (Yorkshire). In semn 
de solidaritate cu aceștia, au de
clarat grevă peste 8.000 de mi
neri englezi de la cinci mine din 
această regiune. Participanții la 
demonstrațiile minerilor din Mat- 
chan au adoptat o rezoluție în 
care cer guvernului englez să in
troducă ziua de lucru de 7 ore 
pentru lucrările din subteran, să 
sporească durata concediilor și 
să mărească pensiile de bătrîne- 
țe și invaliditate.

Acțiuni ale muncitorilor mineri, 
împotriva planurilor patronale de 
închidere a minelor, au loc în 
toate țările Europei occidentale.

In fața acestei situații, cînd 
forțele coalizate ale trusturilor 
europene acționează în comun, 
storcind mari profituri de pe spi
narea oamenilor muncii din aces
te țări, minerii acționează tot 
mai uniți pentru a impune patro
nilor și guvernelor adoptarea de 
măsuri menite să învioreze pro
ducția extractivă, dînd de lucru 
tuturor minerilor.

TEATRUL DC STAT ; 
„VALEA JIULUI“ ;
PETROȘANI :

ANUNȚĂ 
programul spectacolelor ; ■

joi, 26 noiembrie 

„IBM £EJS BUH” < 
comedie în 4 acte i

de Victor Rozov. j 
Regia : Marcel Șoma. | 
sîmbătă 28 noiembrie 

„Ultimul mesaj” ;i 
piesă în 3 acte deL. Fulga !

Regia : C. Dinischiotu 
duminică 29 noiembrie J 

invâfâtoarca 
piesă în 3 acte 

de Brody Sdndor 
Regia : C. Dinischiotu

ANUNȚ
întreprinderea de gospo

dărie orășenească Petroșani, 
roagă pe această cale popu
lația orașului Petroșani, 
precum și din celelalte locf 
lități din raion ca, în cazi 
cînd observă diferite defec
te sau deranjamente la ilu
minatul public, rețele de 
apă, canal vidanj, salubri
tate să anunțe la Petroșani, 
telefon interurban 335 sau 
la sediul întreprinderii din 
ștr. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
72; în orașul Vulcan tele
fon 4 interurban sau la se- . 
diul sectorului l.G.O. str. 
Republicii nr. 1; în Lonea 
la sediul sectorului l.G.O. 
din str. Jiului (fostul- aba
tor comunal); în localitatea 
Anînoasa la sediul sectoru
lui l.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; în orașul Pe- 
trila Ia sediul sectorului 
l.G.O. str. Sencovici nr. 8 ->

PROGRAM DE RADIO
25 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi. 9,03 Buchet de melodii, 
9,30 Vreau să știu, 10,20 Muzi
că din operele lui Puccini, 11,03 
Muzică de estradă, 11,50 Muzi
că de cameră de tineri compozi
tori romîni, 13,05 Concert de 
muzică ușoară, 14,00 Muzică 
simfonică, 15,10 Din viața de 
concert a Capitalei, 15,40 „Săp- 
tămîna muzicii albaneze“, 16,15 
Vorbește Moscova! 18,00 In
slujba patriei, 18,30 Doine și jo
curi populare romînești, 19,45 
Muzică distractivă, 20,30 Muzi
că simfonică romînească, 21,00 
Școala și viața, 21,30 Din co
moara folclorului nostru, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Cîntece și jocuri populare romî
nești, 14,50 Valsuri de compozi
tori sovietici, 17,30 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 18,05 Concert de muzi
că din opere, 19,30 Teatru la 
microfon: „Recolta de aur“.
Scenariu radiofonic de Aurel 
Baranga, 21,15 Muzică populară 
romînească.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI 7 NOIEM

BRIE : Vîrsta dragostei; AL, 
SAHIA: Săgeata albastră; LO
NEA : Legea mării; LUPENI : 
Pentru 100.000 de mărci; BAR- 
BATENI: Lizzie Mac Kay; U» 
RICANI: Submarinul „Vultu
rul“.

REDAGȚIA g! ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Gb. Gheorghin-Dej nr. 56. TeL: interurban 122. Tiparul : „î August“ — Pollgr**'

BEIRUT 23 (Agerpres) — 
TASS anunță:

La 22 noiembrie poporul liba
nez a sărbătorit împlinirea a 16 
ani de la proclamarea independen
ței Libanului.

In cursul dimineții la Beirut 
a avut loc o paradă militară.

Președintele Republicii Liban. 
Sehab, a adresat poporului un

WASHINGTON 23 (Agerpres)
In cadrul unei conferințe de 

presă ținută la Miami Beach, 
James Mitchell, ministrul Muncii 
al S.U.A., a amenințat sindicatele 
cu noi legi antimuncitorești în ca
zul cînd conflictul dintre mun
citorii oțelari și companiile, side
rurgice nu va fi rezolvat în cel 
mai scurt timp. Potrivit relatării 

exploatările carbonifere, producția 
de cărbune va fi redusă de la 
aproximativ 11 milioane tone a- 
nual, la 7 milioane tone, iar nu
meroase mine vor fi închise, nu
mărul muncitorilor mineri se va 
reduce considerabil. Pînă acum 
în acest an au fost închise 30 
de mine și pînă la sfîrșitul a- 
cestui an este prevăzută închide
rea a încă șase.

De asemenea Federația națio
nală a cărbunelui din Anglia a 
făcut cunoscut că anul viitor ur
mează să fie închise încă 46 de 
mine din care cauză 40.000 de 
mineri vor rămîne fără lucru.

In Franța cu toate că a fost 
redusă considerabil producția in
dustriei extractive, nu se întrevăd 
totuși perspectivele unei lichidări 
a stocurilor de cărbune nevîndut. 
Cercurile patronale franceze ur- 
mînd exemplul cercurilor patro
nale belgiene, și al înaltei auto
rități a S.E.C.O., au luat hotă- 
rîrea de a închide unele bazine 
carbonifere declarate „nerenta
bile“, lăsînd pradă șomajului pes
te 60.000 de mineri francezi. A- 
ceastă acțiune face parte din 
noul proiect guvernamental care 
prevede reducerea producției car
bonifere a Franței cu 10 pînă la 
20 milioane tone, cantitate echi
valentă cu importul de cărbune 
din S.U.A.

Criza din industria carbonife
ră a țărilor Europei occidentale 
a produs un val de nemulțumiri


