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In li zile lucrătoare 
de cărbune

Pînă în lunile trecute colec
tivul sectorului III de la mina 
Petrila a avut de luptat cu o 
seamă de greutăți, fapt ce l-a îm
piedicat sa obțină realizările do
rite. Măsurile luate 
rea sectorului -și de 
măsuri concretizate 
bună aprovizionare 
de muncă, prin deschiderea unor 
noi fronturi de lucru, au făcut 
ca ta scurt timp colectivul să

de conduce
rea a minei, 
printr-o mai 

a locurilor

i860 tone 
peste plan
obțină succese de seamă. Acum 
cîfeva zile colectivul de aici și-a 
îndeplinit sarcinile anuale de 
plan. Minerii sectorului III sînti 
acum fruntașii întrecerii socia
liste cu celelalte colective de sec
toare din Valea Jiului. Ei au ex
tras în 11 zile lucrătoare din de- 
cembrie 1860 teme de cărbune 
energetic peste sarcinile de plan. 
Toate brigăzile sectorului dau 
cărbune peste plan.
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In centrul

Roadele aplicării unei initiative 
prețioase

Stația C.F.R. Vulcan are un 
rol de seamă în cadrul transpor
turilor feroviare din Valea Jiu
lui. Expedierea cărbunelui scos 
de minerii din localitate ca și 

"'asigurarea aprovizionării Centra
lei termoelectrice Paroșeni, de
pinde de munca ceferiștilor de 
aici. In luna trecută ceferiștii 
din Vulcan au obținut rezultate 
bune în îndeplinirea sarcinilor 
de transport ca și în lupta pen
tru continua reducere a cheltuie 
Iilor. Ei aplică valoroasa iniția
tivă a ceferiștilor de la Titu-Pie 
woșița expediind marștute pe di
recții determinate cu ajutorul ne 
precupețit al feroviarilor de la 
jnigă ,4i termocentrală. In urma 
aplicării inițiativei, în noiembrie 
s-au economisit peste 10.000 ore

staționare/vagon, încărcările pe 
direcții determinate dînd posibi
litatea să se reducă cu circa 18 
la sută timpii de manevră și sta
ționare. Ceferiștii de aici au ex
pediat în aceeași perioadă cu 
peste 13.500 tone mărfuri mai 
mult decît prevedea planul. - 

Muncind după metoda tovară
șilor lor de la Titu-Pietroșița, ce
feriștii din Vulcan au încărcat 
mai rațional vagoanele mărind 
astfel cu 0,94 tone pe osie sar- . 
cina statică. In toate ac- ? 
(lunile s-au evidențiat o seamă j 
de muncitori ca acarul Doica Va- i

problemelor minei
In ultimele lunî gazeta de pe

rete a minei Vulcan, îndrumată 
și ajutată de comitetul de partid 
și comitetul sindical al minei, 
și-a îmbunătățit simțitor activi
tatea. Ea tratează acum o seamă 
de aspecte concrete ale muncii 
minerilor de aici, fiind un factor 
mobilizator puternic. De pildă 
ultima ediție a gazetei de perete 
publică materiale privind succe
sul minerilor de 1a sectorul IV 
care și-au îndeplinit înainte dle 
termen planul anual, necesitatea 
de a se încărca bine vagonetele 
de cărbune și altele. Gazeta tra
tează de asemenea problema ri
dicării tuturor brigăzilor la plan 
și împărtășește experiența bri
gadierului fruntaș Böjté Pavel. 
Colectivul de redacție din care 
fac parte tov. Luca Dumitru, Du- 
niitraș Ana și alții dovedește ast
fel că se preocupă intens de dis
cutarea celor mai importante 
probleme ale minei, antrenînd la 
aceasta un mare număr de teh
nicieni, brigadieri fruntași și in
gineri de la mină.
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Brigada condusă de tov. Ni- * 
coară loan muncește într-un aba- tuc iiiunciion ca acarul uoica va- ț . . _ T , , “ ;

sile, revizorul de ace Avram Mi-i taj dl? sectorul III al minei Vul- •
hai, Pantelimon M. .acar și alții.» ca”' ,n “f13 aceasta brigada a :

~ “ — aj j extras peste plaw p însemnată.;
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-Recenta plenară a C.C. __
P.M.R. ca și expunerea tovară-2 
șului Gheorghe Gheorghiu-Deî i 
pun în fața colectivelor indus-♦ 
triale sarcini mărețe pentru arțul? 
viitor. Noua, ceferiștilor de la? 
Vulcan ne revine datoria să spri-?

. _ i o însemnată 
cantitate de cărbune contribuind 
astfel Ia cele 793 tone de cărbu
ne date peste plan de întregul 
sector. IN CLIȘEU: Cîțiva mi
neri din brigada lui Nicoară 
loan.
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: O „INOVAȚIE“
, Există, cine știe de cînd, un 
i obicei: cînd te înnoiești cu un 
1 palton sau un costum grozav, 
1 ari ifi: cumperi o pereche de 
i pantofi, trebuie neapărat să le 
• „uzi".
1 Dar iată că unii meșteșu-
1 gări ai cooperativei „Sprijinul 
’ Minier" din Lupeni, s-au gin-
> aii sa salveze clienții de la 
i obligația de a „uda" hainele 
r pe care le confecționează. Ino- 
' nația e simplă: unii coopera- 
i tori vin cu băutură la lucru 
i Se pracfi&ă acest procedeu mat 
' o/es la croitoria de pe strada 
[ Fitimon Sîrbu și la atelierul de 
i cizmărie de lingă Jiu.
i tlienții cooperativei hu sínt î 
1 deloc îneîntați de această ino- ) 
' nație. E adevărat, lucru se < 
i desfășoară mai vesel, produc- 
i ția se „dublează" 
1 dintr-odată, în loc 
' che de pantofi se 
, Și cum să nu te 
i vezi cum un lucru 
i e băgatul aței prin 
' acului, devine o grea proble- 
\ mă?..
i Că pantofii ies stîlciți, că
1 hainele se fac la nimereală, 
' asta nu contează. Totdeauna 
, clienții au 'fost, sínt șl vor fi 
i mofturoși, așa că după ei nu 
i te poți lua. In baza acestui 
' „principiu" tovarășul Nemeș, 
' președintele cooperativei „Spri- 
, finul minier" Lupeni închide 

ochii, lăsînd ca „inovația" eu 
pricina să fie aplicată larg și 
des.
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brusc, căct ’ 
de o pere- 
văd două... 
amuzi cînd 
simplu, cum 

urechile

I
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I. B.

jinirn munca mi
nerilor și a ener-
geticienilor de la
Vulcan și Paro-
șeni, să le pu-
nem Ia dispoziție
vagoane suficien
te, să micșorăm
continuu
de cost al trans
porturilor,
îmbunătățim
guranța circula
ției.

N. HAȚEGAN
șeful stației

C.F.R. Vulcan
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La atelierul de grup al minei Vulcan strungarul Gali loan î 
este unul din fruntașii întrecerii socialiste. El își îndeplinește 
și depășește ritmic sarcinile de plan, efectuînd totodată lucru 

I de calitate. I*N CLIȘEU-i Tî nărui strungar Gali loan prelu- 
£ crind la strung o piesă necesară reparării cheilor franceze
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Toate brigăzile la plan — un obiectiv 
pe cale de a se realiza la mina Petrila

Una din principalele sarcini 
trasate de Conferința raională 
de partid de anul trecut și asu
pra căreia au insistat dteva ple
nare ale Comitetului raional de 
partid în acest an, este ridica
rea tuturor brigăzilor de mineri 
la nivelul îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan.

După colectivul minei Uricani 
care ă îndeplinit lună de lună an 
ceastă sarcină, minerii < de la 
Petrila au obținut în ultimul 
timp progrese însemnate în ac
țiunea de ridicare a tuturor bri
găzilor de mineri la nivelul sar
cinilor de plan-

Dacă în octombrie la mina Pe
trila 10 brigăzi de la abataje și 
8 brigăzi de înaintări nu și-au 
putut îndeplini întocmai sarcinile 
primite* prin foile de acord, în 
noiembrie numai 2 brigăzi de la 
abataje și 6 brigăzi de înaintări 
atr rămas sub plan.- Scăderea nu
mărului de brigăzi sub plan este 
urmarea firească a îndeplinirii 
întocmai a planurilor de măsuri 
tehnicb-organizatorice și a mun
cii politice de mobilizare a mi-

sa
si-

*A*

i *.:

prețul

Nâsurl pentru imbunâtâtirca transpurtttlffl 
la mina Lupeni

nasuri pentru lmbunâtâ|irca transportului
Pentru a preîntîmpina neajun

surile din anotimpul friguros care 
nu odată au provocat greutăți 
serioase în aprovizionarea cu va- 
gonete goale a brigăzilor de mi
neri, sectorul VIII al minei Lu- 
peni a luat din timp unele măsuri.

In urma unei analize temeinice, 
conducerea sectorului VIII a cons
tatat unele cauze care frfnau bu
nul mers al transportului pe cir
cuit în timp de iarnă. La hal
dă de exemplu, existau puține 
puncte de descărcare, fapt care 
ducea la blocarea a circa 80—-90 
de vagonete încărcate.

In gara de vagonete goale la 
macazele de distribuție spre dife
rite linii din cauza zăpezii și în
ghețului, acele se manevrau greoi 
și provocau deraierea vagoneți- 
lor.

La stația de recepționare a căr
bunelui valónetele cu conținutul 
înghețat provocau pierderi de 
timp, blocau liniile ferate și în- ■ 
curcau dirijarea vagonetelor goa-

la mina Lupeni 
le în spre locurile de muncă din 
subteran. Același lucru se întîm- 
pla și cu sterilul evacuat pe ca
lea funieularulul.

In fața colectivului de munci
tori. tehnicieni si ingineri de ța 
sectorul VIII stătea sarcina de a 
rezolva aceste probleme. Spriji
nit de tovarășii din conducerea 
exploatării, sectorul a întocmit un 
program tehnico-organizatorîc care 
a fost dezbătut și îmbunătățit ,cu 
diferite propuneri de către mun
citorii din sector. In urma acestoi 
măsuri au fost schimbate maca- 

1 zele vechi și înlocuite cu altele 
noi. Caracteristica acestor mac»- 
ze constă în faptul că sub ele a 

¿fost introdusă o rețea de țevi care 
încălzite cu aburi nu nermlte în
ghețarea apei sau zăpezii între 
acele de schimb. Tot în gara de 

.goale s-a montat un troliu elec
tric pentru diferite manevrări.

A fost refăcută linia ferată ce 
duce * din incinta exploatări! spre 
haldă pe o porțiune de 800 metri

liniari, iar în porțiunile joase 
s-au săpat canale pentru scurge
rea apei. De remarcat, .este fap
tul că brigăzile conduse de tova
rășii Mătăsăreanu Traian și Chi- 
nezu Viorel caret au lucrat aici au 
reușit să refolosească crampoane 
și traverse vechi în valoare de 
peste 10.000 lei. La haJdS au tost 
construite trei puncte noi de des
cărcare și sínt în curs de cons
trucție alte două. Pentru vago- 
netele cu conținut înghețat a fost 
construită o cameră specială de 
dezghețare prevăzută cu două 
baterii injectoare. In circa 15 mi
nute aici se dezgheață concomi
tent 3 vagonete încărcate. £ ;

Pentru a asigura transportul 
între gara goalelor și haldă, echi
pa de electro-lăcătuși condusă de 
comunistul Tomșa Ernest a repa-

A. NICHIFOREL

(Continuare în pag. 3-a)

merilor la lupta pentru lichidai 
rea rămînerii în urmă.

La sectorul 1 al minei, în luna 
octombrie, o seamă de brigăzi, 
printre care cele conduse de Bu- 
noiu Constantin, Haiducsi Ar- 
cadie, Kalath Adalbert, Crăsuc 
Mihai au rămas sub plan cu 
70—260 tone de cărbune. Con
ducerea tehnică, la indicația or
ganizației de partid din sector, 
a analizat cauzele care au frînat 
munca acestor brigăzi și a luat 
măsuri eficace pentru a le asi
gura o asistență tehnică mal 
bună și a le aproviziona cu goa
le, lemn, aer comprimat. Rezul-, 
tatele n-au întîrziat să se vadă. 
In noiembrie toate 
găzi 
tone

O 
erea 
turor brigăzilor s-a depus și în 
celei? te .sectoare ale minei. Me
rită suWlniate eforturile ingine
rilor și tehnicienilor din sectorul 
IV. Cu toaite că abatajele aces

tui sector au condiții de exploatare 
grele aplicarea unor măsuri orga
nizatorice au făcut ca în noiembrie 
toate brigăzile de la abatajele 
sectorului să-și îndeplinească și 
depășească sarcinile primite.

In acțiunea de sprijinire a tu
turor brigăzilor pentru ca să-și 
realizeze ritmic planul, la Pe
trila s-a dovedit de foarte mare 
eficacitate aplicarea metodelor a- 
vansate de muncă, în special ini
țiativa minerilor de la Aninoa- 
sa și cea a textilistei sovietice 
Gaganova. Comitetele de, secții 
și cpmitetul sindical ai minei au 
antrenat írt întrecerea socialistă 
toate brigăzile minei, ținînd e- 
vidența realizărilor și populari- 
zînd pe cele mai bune brigăzi, 
metodele lor de muncă și orgai- 
nizâre. In sectoarele minei, la 
îndemnul organizațiilor de bază, 
mulți membri de partid, mineri 
cu experiență, au preluat, după 
eșemplul lui Niculăe Militam, 
conducerea unor brigăzi mai slab 
organizate, ridicîndu-le în scurt 
timp, la nivelul îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan. La 
sectorul II, de pildă, în luna no
iembrie numai brigada condusă 
de Barac Aurel de la un abataj 
cameră rămăsese sub plan. Luna 
aceasta, conducerea brigăzii pre- 
luind-o comunistul Sidorov Va
sile, brigada s-a îndreptat, iar 
în primele 6 zile lucrătoare din 
decembrie și-a depășit cu1 aproa
pe 50 one de cărbune sarcina 
de plan.

* *
Colectivul minei Petrila a ob

ținut succese în acțiunea de ri- 
. ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

______  ___  aceste bri- 
și-au depășit cu 58—1031 
de cărbune planul.
muncă intensa pentru a 
condiții bune de lucru tu-

ș.
Citiți în pag. IV-a

• iN. S. Hrușciov s-a îna
poiat'la Moscova

‘ • Ajutorul U.R.S.S. acordat 
Yemenului

• încheierea sesiunii a 14-a 
• a Adunării-*Generale a

O.N.U. ' *
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Știința-Utilajul aproape de victorie 
în întîlnirea internațională 

cu Bratislava
trei poate tl socotit momentul cel 
mal Important al jocului. Evoluția 
de-a dreptul dramatică a scoru
lui face ca întreaga sală, jucăto- 

' rii și spectatorii, să trăiască ne
numărate momente de încordare 
și emoții. După ce selecționata 
Bratislava conducea cu 12—5, e- 
chipa Știința-Utilajul atacă susți
nut, reducfnd scorul la 14—12 

Dar paspeții nu vor să cedeze atît 
de ușor. Numai eforturile deose
bite ale voleibaliștilor petroșăneni 
aduc icestora cîștigarea setului) 
cu 21 —19. In setul patru, echipa 
locală are un ușor avantaj, con- 
ducînd cu 12--11. Dar spre sur
prinderea tuturor, oaspeții înscriu 
apoi punct după punct, reușind 
să cîștige la 12, aducînd în ace
lași timp și egalitate la seturi •. 
2—2. Tn ultimul set, deci cel deci
siv, conduc la început oaspeții 
cu 8—4. Petroșăpenii reușesc în
să să aducă scorul la egalitate 
14—14 șl apoi 15—15. Cu toate 
eforturile gazdelor, oaspeții reu
șesc să cîștige și acest set la 
17—15 ci deci și întîlnirea inter
națională.

înainte de a încheia aceste rîr»- 
duri, trebuie să revenim asupra 
unei probleme în jurul căreia se 
poartă discuții de mult timp. Es
te vorba de arbitraj. Și de data 
aceasta aspectul frumos al jo
cului a fost pătat de unele gre
șeli de arbitraj ale Iul Moraru 
Vasile din Cluj, care nu a putut 
face față în întregime sarcinii de 
a conduce un meci atît de viu 
disputat, Cele două formalii au 
folosit următorii jucători. BRA
TISLAVA : Bohus Golian, Ivan, 
Vesely, Ion Vesely, lultus Veselko, 
Pavel Vician, Juray Hromada^ 
Juray Hruz, Subo Krajc, Roman 
Rjaclovsky. Rudolf Rakos ; ȘTITN- 
ȚA-UTILAJUL: Crivăț, Gornovi
ceanu Coriolan, Gornoviceanu 
Dan, Brandenburg. Cojocar u, Lă- 
păduș, Pusac, Rădulescu, Horln- 
car, Pintea.

O mențiune specială merită an* 
trenorul oaspete, Jaromir, care a 
știut să conducă eu deosebită* 
pricepere echipa sa. Despre con
ducătorul tehnic al echipei pețro- 
șănene nu se poate spune însă o- 
celași lucru decît parțial, deoa
rece el în 
Jocului a 
Tn

Duminică, la Petroșani, a avut 
loc cea mai frumoasă întîlnlre de 
volei masculin pe care au văzut-o 
pînă acum iubitorii acestui sport 
din localitate. întîlnind selecțio
nata Bratislavei (R. Cehoslovacă) 
echipa de volei din categoria A 
Știința-Utilajul Petroșani a pier
dut (a limită, ceea ce tnsă nu 
umbrește cu nimic din calitatea 
jocului și meritele voleibaliștilor 
petroșăneni. Ei au dat dovadă de 
multă voință și putere de luptă, 
arătînd în același timp că au 
crescut mult din punct de vedere 
calitativ în ultimele luni

Oaspeții au cîștigat, dovedind 
o tactică și tehnică mai bună de- 
cft gazdele, fiind mai siguri în 
acțiuni, în apărare și atac, ceea 
ce desigur a îmbunătățit și cunoș
tințele echipei noastre. Ceea ce 
s-a observat în mod deosebit la 
oaspeți a iost sistemul trasului 
prin surprindere, ceea ce a tăcut 
de multe ori să lipsească echipa 
gazdă de posibilitatea închegării 
blocajului. Jocul a plăcut atît d 
mult și datorită faptului că am
bele echipe s-au străduit să arate 
tot ceea ce au putut, creînd un 
adevărat spectacol voleibalistic de 
calitate.

Iată evoluția pe seturi. Tn pri
mul set echipa din Bratislava 
forțează de la început, reușind să 
cîștige la 8. In cel de-al doilea 
set însă, gazdele, ieșite din pri
mul „șoc” provocat de întîlni- 
rea inedită în viața lor, își revin 
și, atacînd puternic, îndeosebi prin 
serviciile derutante ale lui Lăpă- 
duș, reușesc să cîștige la 4. Setul

UN 6EST I

♦

seblfă. Era vorba de aplauze- *

Ș In meciul internațional de J 
I volei de duminică a existat un ♦ 
î moment cînd aplauzele specia-. 
î tortlor au avut o căldură deo- . 
î seblfă. Era vorba de aplauze-1 
î le oferite jucătorului oaspe Bo- î 
j huș Golian. Acesta, Intr-un mo-î
♦ ment decisiv, cînd arbitrul dic- j
î tase punct echipei oaspe, a ce- j 
î rut revocarea deciziei, arătînd ♦ 
I că de fapt punctul revenea gaz- j 
î deior, datorită unei greșeli ca-* 
î re-i aparținea. *
I E un gest nobil, de toată J 
J lauda, exemplu de ceea ce în-ț
* seamnă înaltul titlu de sportiv !
t de tip nou j
î Pe teren, modestul jucător ♦ 
J cehoslovac purta numărul „5", ♦ 
J însă el. prin gestul său, și-aî 
? cîștigat pe merit dreptul de iu l
♦ cătorul numărul „1", și nu doar* 
t Prin gest, ci prin întreg corn- J 
î portamentul avut în decursul *
• meciului. Calm, stăpîn pe o teh j 

ni că desăvîrșită, a fast întot- ♦
• deauna la post, neobosit, atent*
• la fiecare minge, ajuiîndu-șt, 
Z prompt coechipierii, contribuind 1 
Z la menținerea moralului întregii i 
Z echipe, liniștindu-i pe, cei careȘ
♦ dădeau semne de nervozitate, " 
J antrenlndu-i la luptă mai dîrză •
• cînd se arătau descurajați. • 
; Gestul său merită cu atît ♦ 
J mai mult consemnat, cu
♦ sală s-a permis și de data a- *
• ceasta pătrunderea unor ele Z 
Z mente huliganice, care din lip-« 
Z sa de vigilență a orgaitlzaio- J 
Z ri’or. din nou s-au dedat lo J
* acte nedemne împotriva orbi- J
î irului, •
• t-- ------------->

echipă

momentele decisive ale 
făcut unele schimbări 
neinspirate.

I. CIORTEA

-------- ' ~ ~ ~= -----—
penultimul joc da volei din turul categoriei AIn

Știința-Utilajul a întrecut 
Constructorul București cu 3-1

permite acestora să ia conduce
rea, cîștigînd setul cu 15—6. In 
setul trei, Știința-Utilajul își re
vine. Nu atinge însă valoarea 
jocului din primul set, cîștigînd 
totuși setul cu 15—5. In setul 
patru, echipele luptă de la egal 
la egal, vreme de 10—15 minu
te, fără să conducă nici o echi
pă. Dar oaspeții nu rezistă dtecît 
pînă la 9—8. Gazdele ajung să 
conducă pînă la sfîrșit și câști
gă cu 15—8. '

Jocul, vorbind în general, nu 
s-a ridicat însă la un nivel teh
nic adecvat, de la Știința-Utila
jul remareîndu-se Crivăț și C. 
Gornoviceanu.

Arbitrul Iagodlci (Timișoara) 
a condus corect jocul.

noroios 
de mi
la care 
jocului.

Sîmbătă seara iubitorii voleiu
lui din Petroșani au fost pre
zent) în număr mare la ultimul 
joc de volei de categoria A, sus
ținut de echipa db volei Știința- 
Utilajul, acasă, cu formația bu- 
cureșteană Constructorul. Ei nu 
au ținut cont de drumul 
pînă la sala Institutului 
ne, nici de ora înaintată 
se anunțase începutul 
Iubitorii acestui sport au venit 
nu atît ca simpli spectatori, cît 
pentru încurajarea echipei favo
rite.

Jocul este început de localnici, 
care sînt deciși să cîștige primul 
set. Acest lucru îl reușesc cît se 
poate de categoric, învingind cu 
15—0. In setul doi, Știința-Uti- 
lajul se lasă furată de jocul 
lent al Constructorilor ceea ce

Asociația sportivă Energia Pa- 
roșeni a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza mai multe între
ceri sportive, dotate cu o cupă, 
în cinstea aniversării Republicii. 
Cu acest prilej asociația invită 
toate echipele din raion să par
ticipe la următoarele întreceri 
sportive: volei, handbal în 7, 
șah și tenis de masă (pe echipe). 
Concursul va începe în ziua de 
26 decembrie a. c. în sala spor
turilor din Lupeni șl va dUFa 
două zile.

Cupa va fi decernată asocia
ției sportive care va obține cel 
mai bun punctaj la toate patru 
disciplinele sportive din concurs.

LA ALBA IULIA

Din inițiativa comisiei regio
nale de volei a avut loc sîmbătă 
și duminică la Alba Iulia o în
trecere de volei dotată cu cupa 
30 Decembrie la care au parti
cipat 8 formații din toată re
giunea. Echipa Știința Petro
șani, după ce în serii a ocupat 
locul II, întîlnind în finală for
mația din Hunedoara a fost în
vinsă, ocupfnd în clasamentul 
general locul III.

------- « —-------------------------- -------

Patinatorii și hocheiști! au... 
înghețat ?

campio- 
se în re- 
nu deo-

Sezonul favorabil sporturilor 
de iarnă s-a deschis odată cu 
înregistrarea temperaturilor scă
zute. Dar înafară de schiori, res
tul iubitorilor sporturilor de iar
nă — patinatori, hocheiști, încă 
stau de parcă ar fi... înghețați. A- 
ceasta însă nu din vina lor. Aso
ciațiile sportive Jiul. Construc
torul și Utilajul, care în anii tre-

Rezultate surprinzătoare 
Tn campionatul raional 

de popice
Cu fiecare etapă din 

natul raional de popice 
gistrează rezultate, dacă 
sebit de valoroase, în orice caz 
surprinzătoare. Aceasta dovedeș
te tn primul fînd că echipele 
participante-se pregătesc cu se
riozitate, campionatul tn care 
activează luînd tot mai mult as
pectul unei întreceri deosebit de 
interesante. Iată, de pildă, rfteva 
din rezultatele înregistrate du
minică în cadrul acestui campio
nat : Utilajul Petroșani — Cons
tructorul Lupeni 2154 p. d. — 
2085 p. d. ; Parîngul Lonea — 
Voința Petroșani 2078 p. d. — 
2245 p. d.

Sa sprijinim înființarea 
unui club sportiv tn orașul 

Petroșani!
precum și un lot de trăgători cu 

i perspective. Alături de acești 
sportivi de performanță, peste 
2000 de tineri sînt angrenați în 
competițiile de masă cu ocazia 

: spartachiadelor de vară și iarnă, 
: cupa „30 Decembrie“, crosul să 
l întîmpinăm 1 Mai și 7 Noiem

brie, spartachiada fetelor, a pio
nierilor și școlarilor etc.

Cunoscîndu-se rolul pe , care îl 
arc clubul sportiv în educarea 

i comunistă a sportivilor, tn or
ganizarea și ridicarea măestriei 
lor sportive, este necesar ca 
frumoasa ’ inițiativă de înființare 
a primului club sportiv în Valea 
Jiului să fie susținută.

Elementele care vor asigura 
baza materială a acestui club 
vor fi create din fondul de co
tizații ale membrilor susținători 
și cota parte din încasările de 

i la manifestațiile sportive.
Oamenii muncii din orașele 

i Petroșani și Petrila șl alături 
de ei toți tinerii iubitori de sport, 
prin înscrierea lor ca- membri în 

[ clubul sportiv Jiul Petroșani, vor 
contribui activ la întărirea miș
cării noastre sportive, spre obți
nerea unor rezultate de perfor
manță.

Cu puțin timp în urmă, un co
mitet de inițiativă — format din 
activiști sportivi, sportivi și sim- 
pathîanți ai mișcării sportive — 
au depus la comitetul raional 
U.C.F.S. un memoriu prin către 
cereau studierea posibilităților de 
înființare a unui club sportiv în 
orașul nostru, urmînd să cu
prindă mișcarea sportivă a ti
neretului din orașele Petroșani 
și Petrila.

Această inițiativă lăudabilă 
este o urmare a succeselor obți
nute pînă acum de sportivii noș
tri.

In prezent în orașele Petro
șani și Petrila sportul de per
formanță și alături de el spot- 
tul de masă au luat un avînt 
cortsiderabil.

Astăzi în aceste orașe avem: 
o echipă de fotbal de categoria 
A, o echipă de volei de categoria 
A, două echipe de rugbi (una de 
categoria A și una de categoria 
B), două garnituri de tenismeni 
cu drept de participare în cam
pionatul categoriei A, o echipă 
de fotbal în campionatul regio
nal, o echipă de popice, două e- 
chipe de lupte cii drept de parti
cipare la finalele republicane,

UN SOL AL PRIETENIEI
Zilele trecute, la comitetul raio

nal U.C.F.S. Petroșani a sosit un 
plic expediat din Republica So
vietică Socialistă Ucraineană. In 
plic se găsea scrisoarea de răs
puns la scrisoarea trimisă de

cuți au ajutat mult practicarea și 
dezvoltarea în Valea Jiului a 
sporturilor de iarnă amintite, în 
anul acesta nu au făcut încă ni
mic. deși condițiile materiale sînt 

i aceleași- Terenul pentru patinoarul 
natural există și în prezent (baza 
de antrenament de tenis sau cea 
de fotbal din incinta stadionului 
Jiul), echipament există la asocia, 
țîile amintite, iar iubitori ai a- 
oestor sporturi se găsesc de ase-

I menea foarte multi
Sportivi ca Pop IV, Pop Bel a, 

Szőke, Gergely, Imre. Balogh, 
Smărăndescu, Pătuleanu, Bara, 
Cozma. Onea și alții care au re
prezentat și în anii 1953—1958 
Valea Jiului Ia nenumărate între
ceri și campionate republicane 
de hochei pe'’’gheață și patinaj, 
așteaptă șl în prezent să li se 
creeze • condiții pentru a putea 
practica sporturile preferate. A- 
cestora li se vor alătura cu sigu
ranță și tineri începători dornici 
să pătrundă tainele acestor spor
turi de Iarnă atît de atrăgătoar- 
Pentru aceasta este necesar însă

I k să se stabilească și în acest an 
(ca Tn anii trecuți) o convenție 
între cele trei asociații sportive 
amintite, atît pentru amenajarea 
patinoarului cît și pentru procura
rea echipamentului sportiv nece
sar. Jucătorii și amatorii acestor 
sporturi au de asemenea datoria 
să dea tot sprijinul necesar ame
najării patinoarului, a instala
ției electrice necesare, a întreți
nerii lui etc. Ar fi de asemenea 
indicat ca profesorii de educație 
fizică să antreneze la practicarea 
acestor sporturi cît mai mulți 
elevi și studenți, ei înșiși aducîn 
duși contribuția la amenajarea 
bazelor sportive necesare, In fe
lul acesta din Valea Jiului se 
poate forma ușor o echipă de ho
chei, care să poată participa în- 
tr-un campionat republican-

Practicarea sporturilor de iar
nă va veni de asemenea și în 
sprijinul bunel desfășurări a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului la aceste discipline, unde 
trebuie atrași 
neci,

X *

M. M.

cît mai multi ti-

I. COSMA 
corespondent1

I. F.

membrii U.C.F.S. din Valea Jiu
lui, minerilor sportivi din Don- 
bas. In răspuns se spune printr- 
altele: „Mulțumim pentru salu 
tul dumneavoastră frățesc trimis 
sportivilor din bazinul carbo
nifer Donbas și vă promitem că 
ne vom strădui ca și dumneavoas
tră, pentru ca prietenia sinceră 
dintre sportivii bazinelor carboni
fere Donbas și Valea Jiului să se 
întărească.

In semn de prietenie și atenție, 
vă expediem o bibliotecă sporti
vă cu aspecte din Spartachlada 
poporului Republicii Sovietice So
cialiste Ucrainene pe anul 1959. 
Sperăm că veți putea găsi în 
cărțile trim:se date tehnice care 
vă vor fi de folos pentru dezvol
tarea sportului de masă și pen
tru ridicarea măiestriei sportive 
a tinerilor mineri romW

Scrisoarea este semnată de N. 
Lunev. secretar al Comitetul’’* 
raional al Comsomolului și t 
Bugaev, președintele comitetului 
organizațiilor sportive din Don
bas.

Biblioteca de care se vorbește 
tn scrisoarea de mai sus a sosit 
deja la Comitetul raional U.C.F.S. 
Petroșani. Conținfnd 18 cărți pe 
diferite ramuri sportive, frumos 
ilustrate și bogate în date teh
nice, volumele vor fi folosite în 
munca tuturor secțiilor pe ramuri 
de sport din cadrul comitetului 
raional U.C.F.S.

V. HLOPEȚCH1

Din biblioteca sportivului

rusă.
zilnici 

pînâ a- 
Unlunea

E. P. JURAVLBV, S. V. 1ĂNAN1S
Gimnastica zilnica 

pentru femei
Traducere din limba

Cartea „Gimnastica 
pentru femei“, apărută 
cum în șase ediții în
Sovietică, are ca temă prezen
tarea unor programe de exerci
ții pentru înviorare, exerciții 
simple, care să poată fi execu
tate cu ușurință de oricine, pre
cum și o serie de exerciții com
plimentare (pentru dezvoltarea 
unor grupuri de mușchi) din 
care să se poată alcătui progra
me mai dificile.

In afară de aceasta, lucrarea 
mai este completată cu scurte 
îndrumări asupra felului cum 
trebuie . folosite programele a- 
mintite, cît și asupra condițiilor 
de igienă ce trebuie respectate, 
în general, în timpul desfășură
rii axercițiilor de înviorare, E- 
xercițiile descrise sînt ilustrate 
prin numeroase desene.



Pregătirea
pentru buna desfășurare a imtâțămlntului de partid

UN COLECTIV HARNIC

de 
de 
de

îmbunătățirea continuă a mun
cii de educare marxist-leninistă 
a membrilor și candidaților 
partid, este o sarcină deosebit 
importantă a organizațiilor 
partid.

In desfășurarea în bune con- 
dițiuni a învățămîntului de partid 
mai ales în ceea ce privește asi
gurarea conținutului și purității 
Ideologice a lecțiilor și semina- 
riilor, un rol hotărîtor îl au pro
pagandiștii care conduc diferite 
cercuri și cursuri. De nivelul de 
pregătire a! propagandiștilor, de 
priceperea lor de a ține lecții 
cft mai documentate și legate de 
viață, depinde în mare măsură 
atît calitatea învățămîntului Iu 
cercul respectiv cît și frecvența, 
Acolo, unde propagandistul predă 
lecții interesante, atractive și 
cursanții vin cu plăcere, dezba
terile în cadrul seminariilor sînt 
vii, participarea la discuții e a- 
ctivă și în general întreaga ac
tivitate a cercului se desfășoară 
In bune condițiuni.

Pentru ca pregătirea lunară a 
propagandiștilor să se iacă în 
condiții optime, pe baza indica
țiilor date de către Biroul Comi
tetului raional de partid cabinetul 
de partid a luat din timp măsu
rile necesare. Astfel, au fost al
cătuite colectivele pe forme de 
învățămînt, au fost completate a- 
ceste 
s-au 
J<»c{ii

colective 
repartizat 
ce urmau

cu noi membri, 
din timp primele 
a fi predate în

fața propagandiștilor. In acest an 
o atenție deosebită se dă citirii 
lecțiilor în fața colectivului de lucru 
al cabinetului înainte ca ele să 
fie predate în fața propagan
diștilor ceea ce contribuie la îm
bunătățirea calitativă a lecțiilor. 
Printre lecțiile bune pentru cursu
rile cu propagandiștii »e numă
ră cele întocmite de tov. Bortea 
Aurelian cu titlul „Dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele — 
chezășia înaintării cu succes a 
țării noastre pe calea socialismu
lui'*, cea întocmită de tov. Biro 
Martin despre „Conducerea de 
către partid, garanția succeselor 
poporului nostru în construirea 
socialismului" și altele

Pentru a îmbunătăți munca 
propagandiștilor în cercuri și 
cursuri, și în special pentru a 
veni în ajutorul propagandiștilor 
noi în această muncă, cabinetul 
de partid a organizat ședințe de 
instructaj și schimb de experien
ță cu cei care conduc cercurile 
de studiere a statului P.M.R., 
cercurile speciale pentru mineri, 
economie concretă și altele. Aces
te schimburi de experiență și ins
tructaje au dat rezultate bune.

Majoritatea propagandiștilor a- 
cordă o atenție deosebită pregăti
rilor de la cabinetul de partid, 
participînd cu regularitate la ele. 
Tovarăși ca Sava Cornel, Bonyhai 
Adalbert de la Petrila, Bacinschi 
Gheorghe, Solorenco Pavel de la

Parten ie,

Măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului la mina Lupeni 

(Urmare din pag. 1-»)

rat și pus în funcție înainte 
termen o locomotivă Diesel 
8 tone

La inițiativa muncitorilor de la 
funicular, și la stația unghiula
ră Ileana a fost construită o ca
meră unde conținutul cupelor poa
te fi dezghețat. De asemenea la 
stația de încărcare, a fost montat 
un aparat care stropește cupele pe 
dinăuntru cu motorină și împie
dică cimentarea sterilului pe pe
reții lor.

Un fapt pozitiv îl constituie 
iițiativa lăcătușului Moldovan 

Gheorghe. împreună cu alțî mun
citori el a construit un lanț de 
rezervă pentru elevatorul de la 
suprafață. Lanțul construit din 
material vechi a adus sectorului 
o economie de 20.000 lei

Cu toate aceste ralizări, în ca
drul sectorului VIII transport 
mai sînt încă unele aspecte care 
lasă de dorit. Astfel, programul 
de reparații la multe tipuri de 
locomotive nu ește respectat, iar 
unele reparații se fac fără spirit 
de răspundere

Pe circuit există încă vagonete

Toate brigăzile la plan 
— un obiectiv pe cale 

de a se realiza 
la mina Petrila 
(Urmare din pag. l-a)

de 
de

ale căror roți se blochează și îm
piedică bunul mers al transpor
tului.

Conducerea sectorului VIII 
transport susține că o vină față 
de aceste neajunsuri are și con 
ducerea Uzinei de reparat útija} 
minier din Petroșani. La diferite 
comenzi termenele sînt lungite și 
răslungite. Este cazul să se ur
genteze în această perioadă de 
către muncitorii și corpul tehnic 
de la U.R.U.M.P. reparațiile care 
și-au făcut de mult stagiul în uzi
nă.

Colectivul sectorului VIII a do
vedit mult spirit de inițiativă și 
a obținut unele rezultate bune.

Pe viitor, eliminînd deficiențele 
și extinzînd inițiativele valoroa
se, muncitorii de la transport vor 
ajuta și mai mult pe harnicii 
mineri din Lupeni pentru a ex
trage cît mai multe tone de căr
bune cocsificabil în afara sarci
nilor de plan.

Aninoasa, Stan Ioan de la Uri
cani, Ana F.erdinand, Cîrstea Ana 
de la Lupeni și mulți alții nu au 
nici o absență de la pregătire.

Așa de exemplu, cercul de sta
tut de la mina Petrila condus 
de propagandistul Sava Cornel 
are o frecvență între 95—100 la 
sută. La asigurarea unei frecven
țe bune la acest cerc, alături de 
biroul organizației de bază, a 
contribuit și propagandistul, care 
ajută la mobilizare, stă de vorbă 
cu cursanții cu cîteva zile înain
tea ședinței de învățămînt, reușind 
astfel să asigure o participare 
activă a tuturor celor înscriși la 
ședințele cercului. Bine se desfă
șoară învățămîntul și în cursul 
special pentru mineri condus de 
tov, Vîjdea Gheorghe de la mina 
Petrila, unde de asemenea frec
vența este de aproape 100 la 
sută. In aceste cercuri discuțiile 
decurg la un nivel corespunză
tor, cursanții se pregătesc pentru 
.seminarii și rezultatele sînt bune.

Sînt însă și propagandiști a 
căror comportare nu poate servi 
••a exemplu. Printre aceștia se 
numără tov. Bran Tiberiu de la 
Aninoasa, Vișlovschi Ștefan de 
la Lupeni, Bandolea
Marcu Remus, Donca Vaier din 
Petroșani și alții, care neglijează 
pregătirea lor personală, nu par 
ticipă la seminariile de la cabi
netul de partid. Acest lucru se 
reflectă și în frecvența la cercu
rile pe care le conduc, în discu
țiile anemice. Calitatea predări
lor și a seminariilor de aseme
nea lasă de dorit.

Din cele de mai sus se 
trage concluzia că acolo 
propagandistul privește cu 
de răspundere sarcina ce 
încredințat, acest 
fluență pozitivă asupra activită
ții cercului și asigură obținerea 
unor rezultate bune. Și invers, 
acolo tinde propagandistul nu se 
achită cu cinste de această sar
cină, nici rezultatele nu sînt și 
nu pot fi din cele mai bune

Datoria birourilor organizațiilor 
de bază și a comitetelor de partid 
ește de a acorda toată atenția 
pregătirii propagandiștilor, de a 
asigura participarea regulată a 
acestora la pregătirile de la cabi
netul de partid.

Organizațiile de partid sînt da
toare să se ocupe cu toată răs
punderea de asigurarea bunei 
pregătiri a propagandiștilor, deoa
rece aceasta este principala con
diție a asigurării desfășurării în
vățămîntului de partid la nivelul 
cerințelor.

poate 
unde 
simț 

i s-a
lucru are in-

N, POPON

dicare a tuturor brigăzilor la ni
velul planului. La sectoarele mi
nei există Insă posibilități pentru 
ca în mod ritmic TOATE BRI
GĂZILE să-ți îndeplinească sar
cinile de plan. Trebuie Insă asi
gurată o mai bună aproviziona
re a locurilor de muncă cu goale 
și cu materiale, o ritmicitate 
crescîndă in rambleierea abata
jelor, precum și o mai bună or
ganizare a brigăzilor.

In anul viitor minerii de la 
Petri la vor avea de făcut față 
unor sarcini de plan considera
bil sporite în comparație cu cele 
actuale. îndeplinirea și depășirea 
acestor sarcini noi este strtns 
legată de modul cum tehnicienii 
și inginerii minei vor ajuta bri
găzile de mineri, de felul cum 
le vor crea condiții tot mai bune 
de muncă.

râmasâ in nr
organ al co de tov.

Cine vizitează magazinul alimentar nir. 6 Petroșani, situat > 
pe strada Antoni Pan nr. 78, își face o impresie foarte bună, > 
văzînd mărfurile frumos aranjate. Ceea ce atrage atenția cum- > 
părătorilor este buna organizare a muncii în această unitate, ’ 
hărnicia și priceperea de care dau dovadă Stan Gheorghlța, S 
Bendea Natalia, Strobllngher Florica, în frunte cu responsabi- î 
lui magazinului, tov; Bengulescu Mircea. La aceasta își aduce < 
contribuția și casiera Batori Irina care operează cu rapiditate ? 
suma de pe bonurile eliberate de vînzătoare, restituind con-)
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<
I

i <
' suma de pe bonurile eliberate de vînzătoare, restituind 
Iști încins restul, cHentților.

IN CLIȘEU: Vedere din interiorul magazinului. 
J. JERCĂU 

deputat de circumscripție

Citiți în ultimul număr al revistei 
„FLACĂRA"

— Automatizarea — o proble
mă cheie — fotoreportaj de Eu
gen Iarovici.

— Albă ca zăpada și cei 180 
de pitici — un interesant foto
reportaj de la spitalul de copii 
„Tudor Vladimirescu".

— „Nu sînt copii minune“ — 
fotoreportaj despre tinerele ta
lente ce se formează în școlile 
noastre de artă.

— Citiți interesantul reportaj 
„In fiecare zi“, de Dumitru Hîn- 
cu, care prezintă noutăți din via
ța cotidiană a oamenilor sovie
tici : Palatul căsătoriilor — Com
plexul Kristall 104; televizor+ra- 
dar + magnetofon + picup — Pa
siunea pentru arta fotografiei și 
a cinematografiei — Zill 111, 
grație și forță — Cultul mașini
lor și al confortului

— Pamfletul „Ministrul asa
sin“ de D. Baboian, cuprinde 
senzaționale dezvăluiri, asupra 
crimelor ministrului vest-german 
Oberlănder.

Revista „Flacăra“ mai cu
prinde :

— Trei schițe : „Ultima explo
zie“, schiță științifico-fantastică 
de Camil Baciu, „Eu, Georgescu 
și maimuțele“, schiță satirică de 
Constanța Bratu, „Adevărații

cîștigători“ — schiță umoristică 
de V. D. Popa și A. Lăpușneanu.

— Prezentarea noilor filme 
romînești „Secretul clfrului“ șil 
„Avalanșa“.

— Interesantul jurnal de călă
torie „Am fost în Indonezia" de 
Coriolan Stoica.

In paginile de noutăți științi
fice și curiozități citiți despre s

— Uraganul binefăcător.
— Antibiotice pentru pomii 

fructiferi.
— O cometă care ne vizitea

ză des.
— Ce este un taifun?
— Barajul de la Assuan șl 

străvechile monumente.
— Parizienii în luptă cu ter

mitele.
— Nave automate pe Volga.
Urmăriți în revista „Flacăra“ 

paginile de satiră și umor, pa
gina de sport: cu o cronică dte 
scriitorul Al. Mirodan și pagi
nile „In jurul globului", cuprm- 
zînd cele mai noi evenimente de 
peste hotare în imagini.

Acest număr al „Flăcării" cu
prinde și 4 planșe de reproduceri 
de artă plastică în culori.

Cereți la toate chioșcurie re
vista „Flacăra“.

La intrarea în 
clădirea birouri
lor minei Uri
cani este așezată 
gazeta de pe
rete „6 August*',
mitetului de partid și comitetu
lui sindical de la mină.

Prin fața acestei gazete trec 
zilnic numeroși mineri. înaintea 
intrării în mină și după ieșireai 
din șut, ei discută despre munca 
lor. Pe harnicii mineri ai aces
tei exploatări fruntașe, care a 
terminat cu 28 de zile înainte 
de termen sarcinile de plan pe 
anul 1969, îi preocupă în prezent 
obținerea de noi succese în lup
ta pentru mai mult cărbune, pen
tru realizarea de economii.

Dar față de viața colectivului 
minei, bogată în evenimente, ga
zeta de perete „6 August" ră- 
mîne străină. De 
gazetei de perete nu se oprește 
nimeni. Motivul: 
rete nu vorbește 
pările minerilor 
minei.

Actuala ediție 
prinde cîteva articole consacrate 
zilei de 7 Noiembrie, purtînd 
data de 3 noiembrie a. c. Un ar
ticol. semnat de tov. Florianu 
Berceanu, vorbește despre reali
zările obținute de tinerii mineri 
de la Uricani în cursul lunii oc-

tombrie. Altul, semnat
Vradea Vasile, cu titlul „Muncim 
mai bine“ e tot atît de vechi

Cîte succese au dobîndit de la 
publicarea acestor articole mine
rii din Uricani I Numeroase bri- 

și-au îndeplinit în cursul 
trecute sarcinile de plan pe 
1959. '
I, Și

Apoi colectivul secto- 
după aceea întreaga 

a început să extragă 
contul anului viitor, 

toate acestea gazeta de 
care ar trebui să fie o- 
fidelă a activității colec- 
nu vorbește nimic, 
colectivul exploatării e

aceea In fata

gazeta de pe- 
despre preocu- 

și muncitorilor

a gazetei, cu-

găzi 
lunii 
anul 
rului 
exploatare
cărbune în 
Despre 
perete, 
glinda 
tivului,

Deși
fruntaș, la mina Uricani mai sînt 
și unele neajunsuri. In luna oc
tombrie mina Uricani a fost pe- 

malisată pentru calitatea necores
punzătoare a cărbunelui cu 
29.000 lei. Și față de această d<Ș- 
lîciență gazeta a rămas indife
rentă. Este evident că datorită 
superficialității cu care colectivul 
de redacție al gazetei de perete 
în frunte cu tov. ing. Mureșan 
Ioan, își desfășoară activitatea, 
gazeta de perete „6 August“ de 
la mina Uricani nu-și poate în
deplini rolul de agitator, de mo-

al colectivului minei la 
de succese cît mai în-

•
Dacă lipsa de operativitate, 

scoaterea edițiilor la intervale 
mari este principala deficiență 
în activitatea gazetei de perete, 
apoi nici în privința conținutului 
și a alegerii tematicii lucrurile 
nu stau mai bine. Deși în edi
ția de care este vorba s-au pu
blicat două articole legate di
rect de activitatea colectivului 
minei, acestea au un conținut să
rac, mărginit la înșiruirea nu
melor fruntașilor și a cîtorva 
cifre care arată cu cît au depă
șit brigăzile planul de producție.

Temele pe care le oferă viața 
și munca minerilor sînt nume
roase. Gazeta de perete ar pu
tea populariza experiența unor 
brigăzi fruntașe în lupta pentru 
sporirea productivității muncii, 
economisirea de materiale, îmbu
nătățirea calității producției etc. 
S-ar putea publica și articole cri
tice la adresa brigăzilor care nu 
dau atenția cuvenită alegerii șis
tului vizibil, sau a acelor mun
citori care nu respectă disciplina 
în producție.

bilizator 
obținerea 
semnate.

Îmbunătățirea activității gaze
tei de perete „6 August“ de la 
mina Uricani depinde în primul 
rînd de îndrumarea colectivului! 
de redacție de către comitetul de 
partid. Deși activitatea colectivu- 
lui de redacție a fost luată în 
discuția comitetului de partid, 
activitatea gazetei de perete nu 
s-a îmbunătățit și aceasta din 
cauza lipsei de control. Membrii 
colectivului de redacție, tov. Mu- 
reșan Ioan, Szuszer Maria, Han- 
ciu Petre și Tordai Ioan conti
nuă să-și neglijeze sarcinile ce 
ie revin, făcînd ca gazeta de pe
rete să aibă o activitate defec
tuoasă. In colectivul gazetei mai 
figurează și acum oameni care 
au plecat de mult de la mină.

In vederea îmbunătățirii acti
vității gazetei de perete, comite
tul de partid trebuie să reorga
nizeze colectivul de redacție, să 
asigure ca din acest colectiv să 
facă parte tovarăși cu spirit de 
răspundere, cu prestigiu. Colec
tivul trebuie sprijinit totodată în 
atragerea de cît mai mulți co
respondenți din rîndul minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor și în 
orientarea activității gazetei spre 
problemele cele mai importante, 
strîns legate de îndeplinirea sar
cinilor economice care stau în 
fața colectivului minei.

L DUBEK
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N.S. Hrușciov s-a înapoiat la Moscova
MOSCOVA 14 (Agerpres) —

TASS anunță: 
La 13 decembrie s-a întors la

Moscova, venind din Kiev, N. S.
, Hrușciov, prim-secretar al C.G.

al P.C..U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Tnapoindu-se din Ungaria unde
a condus delegația P.C.U.S. la

Gongresul al VH-lea al P.M.S.U., 
N. S. Hrușciov a vizitat Regiunea 
Subcarpatică, Lvovul, Teanopolul 
și Kievul. Șeful guvernului so
vietic a luat cunoștință de acti
vitatea întreprinderilor industria
le și instituțiilor științifice și a 
vizitat gospodării cooperatiste 
Ucraina.

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

încheierea sesiunii a 14-a

din

a Adunării Generale a 0. N. U.
NEW 
La 13 

locală) și-a încheiat lucrările se
siunea a 14-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. In ultima zi a se
siunii s-au ținut 3 ședințe ple
nare ale adunării și s-a încheiat 
discutarea ultimelor puncte de pe 
ordinea de zi.

întreaga ședință de dimineață 
și o bună parte din ședința ple
nară din după-arpiaza de 12 de
cembrie au fost consacrate pro
blemei algeriene, adunarea nepu- 
tînd lua nici o hotărîre în aceas
tă chestiune.

Apoi adunarea Generală a a- 
probat în unanimitate rezoluția 
cu privire la folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic, pre
zentată de Comitetul Politic. A- 
ceastă rezoluție prevede crearea 
unui comitet pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cos 
mic alcătuit din reprezentanții a 
23 de state.

La ședința din seara de 12 
decembrie adunarea a examinat 
o serie de rapoarte prezentate de 
Comitetul de tutelă și a adoptat 
pe marginea lor rezoluții cores
punzătoare.

După aceea adunarea a trecut 
la alegerea unui membru neper
manent al Consiliului de Securi
tate și a doi membri ai Consiliu
lui de tutelă.

In urma - votului, candidatura 
Poloniei a fost sprijinită de 71 
de delegații.

Apoi au fost aleși cei doi mem
bri ai Consiliului de tutelă, avîn 
în vedere faptul că la 31 decem
brie a.c., expiră termenul împu
ternicirilor Indiei și Haiti. Tre- 
cîndu-se la vot India a fost rea
leasa, iar în locul statului Haiti 
a fost aleasă Bolivia.

Ordinea de zi a celei de a 
14-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U. fiind epuizată s-a 
dat cuvîntul reprezentantului sta
tului Peru, Victor Belaunde, pre
ședintele Adunării Generale. Adop
tarea în unanimitate a rezoluțiilor 
cu privire la dezarmare și spațiul 
cosmic, a spus el, crează o at
mosferă de înțelegere și colabo
rare care favorizează studierea și 
rezolvarea acestor probleme. Fie 
că încheierea acestei adunări a 
păcii să fie un semn bun pentru 
Conferința șefilor guvernelor ma-

-----O-----  

Dirijarea prin radio 
a tractoarelor

KRASNOIARSK 14 (Agerpres) 
Un grup de ingineri din Kras- 

noiarsk a elaborat un sistem de 
dirijare, prin radio a tractoarelor.

Sistemul are la bază următorul 
principiu de funcționare: Pe trac
tor se instalează un aparat de 
radiorecepție care recepționează un 
semnal radio și îl transmite unui 
releu de rezonanță. După ce se 
amplifică acolo, semnalul închid 
rețeaua unui alt releu electric, 
mai puternic. Acesta din urmă 
conectează contactele unui elec- 
tromagnet care corespunde semna
lului radio. Astfel intră în func
țiune un cilindru hidraulic execu
tiv care cuplează viteza.

YORK 14 (Agerpres) 
decembrie, ora 4,10 (ora

omenire.
a luat cuvîntul V. V. Kuz- 
prim locțiitor al minis- 
Afacerîlor Externe al

rilor puteri la care vor fi discu
tate problemele de cea mai mare 
importanță și care va fi urmărită 
cu cea mai mațe atenție de în
treaga

Apoi 
nețov, 
trului
U.R.S.S. și șeful delegației Uniu
nii Sovietice, care a făcut bilan
țul lucrărilor sesiunii.

Sîntem bucuroși să constatăm, 
a spus V. V. Kuznețov că, da
torită unei colaborări concrete în
tre țări, sesiunea a 14-a a Adu
nării Generale a depus o muncă 
rodnică adoptînd o serie de ho- 
tărîri care urmăresc consolidarea 
păcii și dezvoltarea coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme so
ciale diferite.

Părăsim această sală, a spus 
în continuare V. V. Kuznețov, pe 
deplin convinși că se va întări 
și va realiza progrese cauza pă
cii, că „războiul rece“ 
mormîntat definitiv, 
coexistenței pașnice va deveni o 
bază de neclintit în politica tutu
ror statelor, că dezghețul care a 
început în zilele noastre se va 
transforma într-o primăvară înflo
ritoare spre bucuria întregii ome
niri. Sperăm că O.N.U. își va a- 
duce aportul demn la cauza con
solidării păcii și securității ge
nerale.

In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, poporul sovietic și gu
vernul său, nu va precupeți efor
turile pentru a se obține slăbirea 
continuă a încordării internațio
nale, dezvoltarea relațiilor de bu
nă vecinătate între toate statele, 
traducerea în viață a ideii dezar
mării generale și totale și instau
rarea unei păci trainice în lume.

După cuvîniările rostite de alți 
delegați, președintele Adunării Ge
nerale 
a 14-a 
rale a

va fi în
că îdeia

a declarat închisă cea de 
sesiune a Adunării Gene- 
O.N.U.

Ajutorul U. R. S. S. acordat 
Yemenului

MOSCOVA 14 (Agerpres) —
TASS anunță •

Uniunea Sovietică va acorda 
Yemenului ajutor în dezvoltarea 
agriculturii și lucrărilor de iriga
ție, a comunicat corespondentu
lui agenției TASS un reprezen
tant al Comitetului de stat pen
tru relațiile economice externe.

După cum a declarat acest re
prezentant, în anul 1960 în Yemen

va fi trimis un grup de specialiști 
sovietici. Specialiștii sovietici vor 
avea sarcina să pregătească re
comandări în problemele iriga
țiilor, lucrării pămîntului, luptei 
împotriva dăunătorilor și bolilor 
plantelor agricole, să stabilească 
necesitățile țării de mașini, se
mințe, specialiști în agricultură. 

Pe baza acestor recomandări 
se prevede încheierea unui acord.

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

RĂSCOALA DIN PARAGUAY

I

BUENOS AIRES 14 (Ager- 
pres).

După 
France 
guayan 
armate 
forțele 
frontiera cu Argentina, 
cea cu Brazilia. Știrile 
tură cu desfășurarea 
sînt confuze. In timp ce guvernul 
paraguayan afirmă că „contro
lează situația“, cercurile exila- 
ților paraguayeni din Buenos 
Aires declară că primele obiec
tive ate răsculaților au fost a- 
tinse și că numărul acestora, în 
prezent de 3000 oameni, se va ri
dica în curînd la 7000. Un post 
de radio clandestin a adresat un 
apel poporului paraguayan che- 
mîndu-1 la luptă împotriva „ti-

cum anunță agenția 
Presse, guvernul para- 
a confirmat că grupuri 
de ră scul ați au 
guvernamentale

atacat 
atît la 

cît și la 
în legă- 
Iuptelor

♦ -4-4 4 4 • • • • • »4-4 4 4 4 4 4 4-4-

Marinarii sovietici 
au salvat o navă 

olandeză

raniei lui Stroessner și a zbiri
lor săi“. Potrivit unor informa- 

orașul argentinian de 
operațiunile
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LEPAYA 14 (Agerpres). 1
Nava comercială olandeză«
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vrei navei, aceasta a eșuat pe • 
un banc de nisip. Sub greuta- ! 
tea gheței naiva s-a înclinat cu ț 
40 grade pe bordul sting. J 

La semnalele S.O.S. au ve- ♦ 
nit în ajutor remorcherele ra- • 
pide sovietice care au trams- * 
periat nava în rada portului • 
Lepaya. Aici echipajul olan- ♦ 
dez a fost ajutat să repare a- ♦ 
variile. Nava „Frean“ și-a con- * 
tinuat cursa. •

4-4-4 ■> > e » ♦ ♦ 4-4 4 444*

„Frean“, care a naufragiat în 
Marea Baltică a fost salvată 
de marinarii sovietici

Nava se îndrepta din Hel
sinki spre Anglia. La nord de 
Lepaya, ea a fost surprinsă 
de o puternică furtună. Pier- 
zînd controlul asupra mane-

............ ............... .............. .........—:-------------

Mari razii și arestări în Germania 
occidentală

BONN 14 (Agerpres).
Corespondentul din Bonn al 

ziarului „Pravda“* V. Mihailov, 
arată că în ultima vreme mași
na polițienească din Germania 
occidentală a dezlănțuit o cam
panie furibundă. Pe întregul te
ritoriu al R.F.G., îndeosebi în 
centrele industriale au fost efec
tuate mari razii. „Heinrichii 
verzi“ — cum se obișnuiește să 
se numească în popor dubele po
liției — au fost „oaspeții“ frec- 
venți ai cartierelor muncitorești 
din Ruhr. Aici s-au petrecut 
„scene zguduitoare de arestări“ 
după cum s-a anunțat la postul 
de radio.

In cursul zilei de 11 decem
brie, scrie în continuare cores
pondentul, ziarele germane au* 
abundat în „comunicate victori
oase“. Operațiunea „Sendepause1 
— este denumirea 
care poliția 
germane a 
s-au soldiat 
de persoane 
täte comunistă subversivă“.

Sînt multe indicii, scrie în le-

gătiiră cu aceasta coresponden
tul, care arată că autoritățile 
vest-germane au intenționat, cu 
ajutorul operațiunii „Sende
pause“, să dezlănțuie o nouă 
campanie furibundă sub lozinca 
falsă a „primejdiei comuniste“. 
Există părerea că această opera
țiune a fost efectuată în mod 
special în așa fel îneît să coincid 
dă în timp cu apropiata confe
rință a reprezentanților puteri
lor occidentale la care cancela
rul Adenauer intenționează 
„să-și dezvolte teza dfespre pri
mejdia comunistă“. In afară de 
aceasta cei de la Bonn sînt neli
niștiți de mișcarea crescîndă din 
țară pentru anularea interzicerii 
partidului comunist.

ții din 
frontieră, Pesadas, 
răsculaților au fost organizate 
de conducătorii 
„Mișcarea din 14 mai“, care, du
pă exemplul „Mișcării 26 iulie“ 
din Cuba, au hotărît să răstoar
ne pe dictatorul Stroessner pe 
cale revoluționară, ducînd un 
război de guerilă. Răsculații au 
lansat o proclamație în care 
Stroessner și lacheii săi sînt de
clarați trădători de patrie. La 
Asuncion, capitala Paraguayu
lui, armata și poliția au fost pu
se în stare de alarmă. Guvernul 
a arestat 12 persoane acuzate 
că au întreținut legături cu răs- 
culații.

— — O ~

Luptele din Algeria
CAIRO 14 (Agerpres)
La Cairo a fost dat publicită

ții comunicatul comandamentului 
suprem al armatei de eliberare 
națională a Algeriei cu privire 
la operațiunile militare care s-au 
desfășurat în Algeria între 5 și 
9 decembrie. In comunicat se 
spune că în această perioadă uni
tățile armatei de elibera-re națio
nală au participat la 15 lupte și 
au organizat zece ambuscade îm
potriva convoaielor militare fran
ceze.

Pierderile trupelor franceze se 
cifrează în această perioadă la 
114 morți și 57 răniți. 11 auto
mobile militare franceze au fost 
distruse. A fost capturată o mare 
cantitate de muniții.

----- O-----
Batista recrutează 
mercenari naziști

BONN 14 (Agerpres)
Fostul dictator al Cubei Ful- 

gencio Batista, recrutează vete
rani naziști pentru armata pe 
care o pregătește în vederea in
vadării Cubei. Agentul principal 
de recrutare a lui Batista, un om. 
de afeceri vest-german din Ame
rica de sud, Siegfried Waller. a 
trimis agenților săi din Germania 
occidentală și Austria o telegra
mă în care le cere să recruteze 
500 de foști- membri ai Wehr- 
machtului 
oferă un 
doi ani, 
transport 
minicană 
ceasta armată, locuință, îmbrăcă
minte, precum și un salariu de 
20—35 lire sterline pe lună. O 
copie după un asemenea contract 
a fost reprodusă de ziarul vest- 
german „Die Zeit“.

organizație?

hitlerist, cărora li se 
contract pe termen de 
plata cheltuielilor de 
pînă în Republica Do 
unde se antrenează a-

cifrată 
din 7 landuri 
efectuat razii 
cu arestarea 
bănuite de

sub 
vest
ea re 

a 55 
„activi-

INUNDAȚIILE
ROMA 14 (Agerpres)
Primejdia inundațiilor continuă 

să crească în Italia. Mai multe 
șosele în regiunile Torino, Geno
va, Cervinia, Bestriere, sînt aco
perite de ape sau troiene de ză-

♦♦♦♦===-.:.ZL-----------------

DIN ITALIA
delta fluviului Po situa- 
critică. Nivelul fluviului

padă. In
(ia este
crește cu 3 cm. pe oră și în re
giunea Monferrato el a inundat 
numeroase terenuri cultivate.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322.

„LOBI (1118111011”
Intre 1 și 31 decembrie 

1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

Toate magazinele au fost 
aprovizionate din belșug cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Procurați-vă din timp ju
cării și podoabe pentru po
mul de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

i Programul
| farmaciei nr. 12
■ Farmacia nr 12 (vizavi de 
' Sfatul popular al orașului 

:• Petroșani) este deschisă zil- 
:■ nic între orele 8—22, inclu- 
i> siv in zilele de duminică și
ii sărbători.
ii După orele 22 rețetele ur

gente se servesc la ghișeul 
farmaciei de către personal 

ii Iul de gardă aflat acolo.
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| REȚINEȚI! . 
| Numai azi pînă la orei,
* 12 vă mai puteți depune bu>- 
ț letinele dvs., pentru con-
• cursul pronoexpres de mîine 
î 16 decembrie a. c. Se cîști-
* gă și cu 3 numere din 6 de 
4 bază.
♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦«♦♦eeee»»*

Relnnoiii-uă ahonamenteie 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

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

PROGRAM DE RADL
16 decembrie

PROGRAMUL I. 7.30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Dansuri simfonice, 9,00 Mu
zică de estradă, 9,30 • Vreau să 
știu, 10,20 Concert de muzică din 
opere, 11,03 Formații romînești 
de muzică ușoară, 12,00 Curs de 
inițiere muzicală: „Dicționar 
muzical" (II), 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Concert Mozart, 
15,10 Din viața de concert a Ca
pitalei, 15,40 Muzică de estradă, 
16,15 Vorbește Moscova! 18,00 
In slujba patriei 18,30 Cîntecul 
și jocul popular în creația com
pozitorilor noștri, 19,45 Cîntece 
despre rachetă și satelit, 21,00 . 
Școala și viața, 21,30 Concert 
de muzică populară romînească, ! 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Muzică populară 
romînească, 14,50 „Pe aripile 
cîntului“ — program de muzică 
ușoară, 15,20 Melodii populare 
oltenești, 16,15 Muzică distracti
vă de compozitori romîni, 17,30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indlustrie 
și agricultură, 18,25 Muzică u- 
șoară sovietică, 19,00 Balade și 
jocuri populare romînești, 19,30 
„Dacă vei fi întrebat" de Dorel 
Dorian, 21,19 Muzică ușoară.

- i

C1NFMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Tamango; AL. SAHIA: 
Ultima aventură a lui Don Jüan; 
LONEA: Trapez; ANINOASA: 
Fata din Kiev (seria I-a); BAR- 2 
BÄTENI : Spioana din Hong- 
Kong; URICAN1: Acțiunea „Sa
bia teutonă“.

Tiparul: „6 August“ Poligrafie


