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8 De cite ori venea poștașul cu
8 pensia, Cenușe Cornel încerca
8 două simțăminte deosebite. Unul
8 de bucurie și mulțumire. Muițu-
8 mire că după anii munciți în sub-
8 teran partidul și guvernul i-au a-
8 sigurat o pensie cu care poate
8 duce o viață liniștită, lipsită de
8 griji. Al doilea, era ca o umbră
8 de tristețe ce-i întuneca oarecum

TINERI ENTUZIAȘTI

chipul său de bătrînel șăgalnic. 
Și cu cît numărul pensiilor pri
mite se mărea, umbra de tristețe 
parcă se accentua tot mai mult. 
In conștiința lui de miner se da 
o luptă nu tocmai ușoară

— Hei, frățioare, ei fi tu încă 
sănătos și aspru la treabă de te 
poți lua la harță cu oricare miner 
tînăr — se trezea zicîndu-și în 
gînd — dar ți-a cam venit și ție 
rindul să lași pichamărul pe sea
ma unor miini mai tinere, Că 
mai poți, asta o știu eu mai bine 
ca nimeni altul, dar pensia de 
aia e dată ca omul la bătrînețe 
să hodinească nu ca pe vremuri 
de trebuia să robotești pînă cînd 
dădeai ortul popii. Dar parcă 
nu-mi vine să plec de la mină 
pînă nu las în loc un om de nă
dejde care să ducă și mai departe 
faima brigăzii..

Om în loc are Cenușe baci, 
cum de fapt au toți minerit vîrst- 
nici de la mina Petrila care au 
predat „ștafeta" celor tineri, că 
în lunga-i carieră de miner a în
vățat meserie pe atiția incit nil 
le mai ține minte numărul. Mulți 
dintre ei sînt acum mineri de nă
dejde gata oricînd să se ia la 
întrecere cu „profesorul" lor în 
ale meseriei. Mai trebuie însă să-i

8 pregătească pe cei mai buni din- 
8 tre ei să le poată lăsa 'fără gri- 
8 jă conducerea brigăzii. Bineînțe- 
8 leș că la aceasta își va spune cu

vîntul și conducerea sectorului că 
doar și ea își cunoaște oamenii.

Cînd înlocuitorul său se va do. 
vedi destoinic de a conduce bri-

da, Cenușe baci va putea să-și 
uadă liniștit de bătrînețe. Bine
înțeles că din cînd în cînd o să 
mai deie pe la mină să mai sim
tă un pic de iz de cărbune. Doar 
așa fac și ceilalți cu toate, că 
fiecare pensionar și-a lăsat om în 
loc. La drept vorbind ce om in 
loc, că doar fiecare a calificat 
mulți mineri. De fapt era și ne
cesar căci mina Petrila s-a dez
voltat și se dezvoltă necontenit 
cerînd tot mai multe cadre cali-
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Fodor Petru, secretarul organi
zației U.T.M. a plecat de acasă 
îngrijorat. Ploua. Din cerul mo- 
horit cernea o ploaie măruntă și 
deasă. „Vor veni utemiștii pe 
așa o vreme?".

S-a întîlnit cu tinerii și fața i 
s-a înseninat. Erau prezenți a- 
proape douăzeci.

...In dimineața acea de dumi
nică brigada de muncă patrioti- 
că a tinerilor mineri din secto
rul I A al minei Lupeni își pro 
gramase o acțiune voluntară pen
tru colectarea fierului vechi. Ac
țiunea fusese hotărîtă cu cîteva 
zile în urmă, în adunarea gene
rală a organizației U.T.M. In a- 
duniare a fost constituită și pri
ma brigadă de muncă patriotică. 
In brigadă au intrat 24 de tineri 
mineri și electro-lăcătuși de mi
nă. Tot atunci utemiștii și-au fi
xat obiectivele de muncă patrio
tică pentru întregul an. In cin
stea celui de-al 
al partidului ei 
colecteze 30.000 
să extragă 2000
peste plan, să dea 
de calitate.
condusă de Velek loan s-a anga
jat să realizeze 20.000 lei econo
mii prin recuperarea materialu
lui lemnos, să curețe prin muncă 
voluntară galeriile sectorului la 
orizontul 565, iar tinerii din bri
gada condusă de Gheorghe Ale
xandru

IlI-Iea Congres 
și-au propus să 
kg. fier vechi, 

tone de cărbune 
o producție 

Brigada de tineret

și-au propus să curețe
— = ★ =• — --------

puncte de lucru 
șantierul Vulcan

de

Noi
pe

In aceste luni, la șantierul 
constricții de la Vulcan au fost
deschise noi puncte de lucru. Ast
fel, în cartierul Crividia se con
struiesc mai multe case în șir 
cu 50 apartamente. Apoi, nu de 
mult s-a deschis un punct de lu
cru chiar în centrul orașului, a- 
lături de blocurile ridicate în aniî 
trecuți cuprins între străzile Re
publicii și Ghețarilor. Aici, se 
construiesc 4 blocuri noi cu pes
te 100 apartamente pentru mine
rii vulcăneni și un bloc pentru 
salariații sfatului popular.

Pe aceste șantiere, muncesc o 
seamă de constructori harnici, 
cum sînt cei din echipele de zi
dari a lui Bour Ștefan, Rus Tra
ian, de tencuitori a lui Ciora Ilie, 
săpători a lui Șumlanschi Vasile 
și altele care pînă acum au tur
nat fundațiile la noile blocuri și 
au ridicat zidăria de parter la 
două blocuri.

Constructorii din Vulcan sînt 
___  x hotărîți ca anul acesta, să dea 

g ficate._______________________ o în folosință minerilor 120 de noi
® D. C. o apartamente confortabile, toate
>0000000000000000000000000000000 cu încălzire centrală.
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canalele de scurgere și galeriile 
orizontului 614. Asemenea anga
jamente și-au luat 
miști.

...Norii plumburii 
că vîrful turnului 
fan“. Sirena suna ora 6. Era di
mineață...

— Parcă niu mai plouă așa 
tare, băieți. Ce ar fi să pornim 
— se adresă Fodor Petru utemiș- 
tilor, ieșind primul de sub clădi
rea birourilor minei. Utemiștii 
l-au urmat. Grupului i s-au ală
turat și doi neutemiștî, care a- 
tunci ieșiseră din mină: Crișan 
Alexandru și Buculescu Nicolae.

Pentru a ajunge la puțul Ilea
na, locul unde a fost hotărîtă co
lectarea fierului vechi, tinerii tre
buiau să urce 3 km. Deși ploaia 
nu încetase, tinerii urcau cu. pași 
hotăriți coasta dealului. Peste o 
jumătate de oră au ajuns la țin
tă. Comunistul Nagy Carol, loc
țiitor al secretarului organizației 
de partid din sector, le indicase 
că pe hîrtoapele din jurul puțu
lui „Ileana" se găsesc cantități 
însemnate de fier vechi. După o 
scurtă cercetare rezervele de fier 
vechi au fost descoperite : tuburi 
de rambleu, conducte de apă și 
alte materiale degradate. Fiarele 
erau răspîndite pe mari distanțe. 
Brigada s-a divizat în trei echi
pe care au pornit în trei direc
ții a.dunînd fierul vechi.

Abia se apucaseră de lucru și 
brigadierilor li se alătură încă 
un tînăr, utemistul Ciocoiu Ioan. 
Primit în U.T.M. cu două luni 
în urmă, el s-a angajat să răs
pundă la toate chemările organi
zației. El lucrase noaptea și a 
venit aici direct de la locul de 
muncă din subteran urcînd prin- 
tr-un suitor aproape 300 de me
tri. Tinerii l-au primit cu bucu
rie. Acțiunea a pornit.

Brigada de muncă patriotică a 
colectat în cîteva ore 10.000 kg. 
fier vechi. Deși ridicarea și mai 
ales transportarea tuburilor de 
rambleu, a căror greutate atinge 
și 200 kg. cerea eforturi, munca 
se desfășura cu avînt tineresc. 
Minerul Gheorghe Alexandru se 
întrecea cu electricianul Simon 
Ioan, muncitorul Irimie Petru și 
tehnicianul Fodor loan, utemis
tul Pop Augustin, cu neutemis- 
tul Crișan Alexandru. După 4 
ore de muncă membrii brigăzii 
au pornit spre oraș plini de voie 
bună, cu bucuria omului care a 
înfăptuit un lucru bun.

I. D.

și alți ute-

atingeau par- 
puțului „Ște-

Duminică în sala A.S.I.T. din Petroșani s-au desfășurat lucră
rile Conferinței raionale a femeilor din Valea Jiului1. Iată uni as
pect din sală din timpul desfășurării ’lucrărilor conferinței.

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

Din activitatea organizațiilor sindicale

O consfătuire de producție 
plină de învățăminte

Sectorul II ocupă un loc de 
frunte în cadru! întrecerii la mina 
Detrila. Muncitorii sectorului mo
bilizați de organele sindicale sub 
conducerea organizației de partid, 
au reușit să obțină importante 
realizări în procesul de producție. 
In primul trimestru al anului cu
rent minerii' sectorului au dat 1756 
tone de cărbune peste plan, iar 
la lucrările de pregătiri au exca
vat cu 42 m. 1. mai mult decîtvat cu 42 m. 
prevede planul.

La obținerea 
au contribuit în 
găzile conduse 
rică Nicolae, Boțea Iuliu, Firoiu 
Ioan, Peter Moise, Kibedi Adal
bert, care și-au depășit cu regu
laritate sarcinile de plan. Reali
zările obținute de colectivul sec
torului se datoresc faptului că fie
care miner de la cărbune și pre
gătiri est; antrenat în întrecerea 
socialistă. Principalele obiective 
ale întrecerii în acest an în ca
drul sectorului sînt creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui, economisirea 
de material lemnos și explozivi, 
extinderea armării în fier, ridica
rea nivelului profesional.

Comitetul secției sindicale din 
sector în frunte cu tovarășul Bu- 
liga loan, președintele comitetu
lui, se achită cu cinste de sarcini
le ce-i stau în față, desfășurînd 
o muncă concretă și operativă 
pentru organizarea întrecerii, pen
tru buna desfășurar; a consfătui
rilor de producție.

Cu prilejul unei recente consfă
tuiri de producție ce a avut loc 
în cadrul sectorului, au fost evi
dențiate brigăzile fruntașe din 
sector care au reușit să-și înde
plinească angajamentul luat pe 
primul trimestru al anului curent. 
Cu toate că cea mai mare parte 
dintre brigăzi s-a achitat cu cinste 
de sarcinile ce le-a stat în față, 
sînt îinsă și unele care au au reu-

acestor succese 
mod deosebit bri
de minerii Păsă-

șit luna trecută să-și realizeze 
sarcinile de plan. Așa de pildă, 
brigăzile conduse 'de tovarășii Bă- 
luș Nicolae și Kedveș Ignat, cu 
toate că au avut condiții bun; de 
muncă, au rămas sub plan cu 102 
și, respectiv, 241 tone de cărbune.

I.uînd cuvîntul la discuții mai 
mulți mineri au arătat cauzele ca
re au făcut ca brigăzile respective 
să rămînă sub plan. Printre alte
le s-a arătat că în cadrul întrecerii 
cei doi șefi de brigadă nu au a- 
cordat suficientă atenție organiză
rii muncii în abataje. Muncitorilor 
din brigadă nu li s-au încredințat 
sarcini concrete de care să răs
pundă la locul de muncă și nu s-a 
analizat temeinic în grupa sindi
cală situația întrecerii și anumite 
cazuri de abatere de la disciplină.

Consfătuirea de producție ținti
tă, a fost plină de învățăminte. 
Minerii fruntași au arătat felul 
cum organizează munca în abata-i 
je, cum fiecare membru al brigă
zii știe precis c® arfe de făcut în 
timpul șutului. Tovarășul Kozma 
Ernest, de exemplu, a discutat cu 
fiecare schimb în parte importan
ța pe care o are alegerea șistului 
din cărbune la locul de muncă In 
cadrul consfătuirii tovarășul Koz
ma în numele brigăzii pe care o 
conduce, s-a angajat ca în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. și a zilei de 1 Mai, să spo
rească productivitatea muncii, să 
dea cărbune de calitate, să eco
nomisească lunar cel puțin 6 m c. 
de material lemnos, să întrețină 
în bune condițiuni galeria d; bu
ză de pe stratul 4, panoul A. ori
zontul 12 fără a fi nevoie de aju
torul echipei de întreținere. Cu a- 
ceste obiective el a chemat la în
trecere brigada condusă de briga
dierul Michiev Ghmrghe, care lu
crează pe același strat

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

Așa a rămas Vladimir llici în amintirea poppcului

Mare, uman, modest

La Termocentrala Paroșeni funcționarea perfectă a aparatajului 
termotehnic depinde în mare măsură de felul cum laboranții se 
îngrijesc de acest lucru. Printre laboranții fruntași de la aparata- 
jul termotehnic se numără utemista Zahiu Florica care asigură în
registrarea în condiții optime a diagramelor de la cazane și tur
bine.

IN CLIȘEU : Laboranta Zahiu Florica controlează înregistrarea 
unei diagrame.

Cunoscutul sculptor sovietic 
H. Altman a avut în 
fericirea să modeleze un bust 
al lui Vladimir llici Lenin. El 
a observat timp de șase săptă- 
mîni cum lucrează Lenin, cum 
discută cu prietenii, cu vizitato
rii. a studiat mimica lui Vladi
mir llici, gesturile și mișcările 
lui. Altman nu va uita niciodată 
farmecul nespus al acestui om, 
blîndețea și cordialitatea lui în 
relațiile cu oamenii, iar atunci
— cînd acest lucru era necesar
— severitatea și exigența 
necruțătoare atît față de el 
suși cît și față de alții.

Au trecut aproape 40 de 
de cînd 
binetul 
l’n, dar 
fazi cu 
pisod din activitatea sa, amin- 
tindu-și mereu noi și noi amă
nunte. Artistul păstrează cu 
sfințenie o foaie de hîrtie cu un

mai 1920

lui 
în-

ani
ca-Altman a lucrat în 

lui Lenin de la’Krem- 
el vorbește încă și as- 
emoție despre acest e-

autograf al lui V. 1. Lenin, bile
tul de intrare la Kremlin cu in
scripția „sculptorului lui Vladi
mir llici". copii după desenele 
executate de el înfățișînd chipul 
conducătorului (ale căror origi
nale se păstrează la Muzeul 
Central „V. I. Lenin" din Mos
cova) și un bust al conducătoru
lui revoluției. Se știe că foarte 
puțini sînt aceia care au reușit 
să-1 deseneze pe Vladimir llici 
după natură, de aceea desenele 
lui Altman. în care chipul lui 
Lenin este redat cu o deosebită 
expresivitate, au o mare valoare 
artistică

Iată ce povestește H. Altman 
despre acele zile de neuitat cînd 
a lucrat în cabinetul lui Lenin.

— Anatoli Vasilievici Luna- 
cearski a reușit să-l convingă 
pe Lenin să-mi pozeze, lucru 
care pe atunci părea pur și sim
plu imposibil atît era Lenin de.

supraaglomerat cu munca. Du- 5 
pă ce am primit biletul de in- ? 
trare în cabinetul lui Lenin de / 
la Kremlin am transportat de \ 
dimineață acolo argila, masa \ 
de lucru și sculele necesare. Cu- Ș 
rînd, a intrat în cabinet Lenin. > 
„Bună ziua, tovarășe Altman", / 
— mi-a spus el simplu și a în- 5 
ceput să lucreze. Străduindu-mă ) 
să nu-1 stingheresc, am început \ 
și eu să modelez. Liniștea cabi- ) 
netului era doar din cînd în cînd ? 
întreruptă de soneria telefonu- j 
lui. Uneori prin fereastră pă- ? 
trundeau acordurile unei muzici \ 
militare. A doua zi Lenin, mi- ? 
jindu-și ochii și fără a ridica ? 
capul, se uită în direcția unde s 
lucram eu și făcu o observație. P 
După părerea lui nu' am reușit <• 
să modelez bine nasul. I-am ex- 5 
plicat însă că lucrarea este, y 
deocamdată 
stadiu cînd 
sînt redate aproximativ. Foarte ț 

 

■uimit, mi-a răspuns: „Dar Lu- 
nacearski mi-a spus că totul se ț'

într-un asemenea <■' 
toate trăsăturile

(Continuare în pag. 3-a) I
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F_ O T B AL

JIUL — PETROLUL 0-0

TENIS DE MASA — Duminică 
dimineața, s-a desfășurat la De
va etapa regională a campiona
tului R.P.R. pe anul 1960 la te
nis de masă — individual. Re
prezentantul, raionului nostru 
Haning Francisc de la Minerul 
Petrila a obținut locul I pe re
giune avînd astfel dreptul de 
participare la faza pe țară. La 
fete — Miile Paulina din partea 
raionului Petroșani s-a clasat pe 
locul III.

HANDBAL ÎN 7 — Faza re
gională a campionatului R.P.R. 
al școlilor medii și profesionale 
la handbal în 7 a avut loc du
minică la Sebeș. Echipa femi
nină a Școlii medii mixte din 
Petroșani, întrecînd cu 12—3 re
prezentativa Școlii medii din Sebeș 
a devenit campioană regională. Ea 
va întîlni la Petroșani, între 23—

Tineri sportivi la
Dorind să întîmpine ziua de 1 

Mai și cel de-al IlI-lea Congres 
al Partidului cu rezultate frumoa
se nu numai în sport ci și în ac
tivitatea obștească, tinerii din 
Cîmpu lui Neag și Buta au parti
cipat în ultimul timp la numeroa
se acțiuni patriotice. Dintre aces
tea consemnăm: două zile la 
construirea unui saivan, reaiizînd 
economii de 500 lei; amenajarea 
căminului cultural, construirea ți
nui dig pe malul Jiului, planta
rea cu puieți de molid, brad și 
paltini a unui teren de 2,5 ha., 
transportarea a 100.000 puieți de 
la pepinieră la Cîmpul mie'ului. 
In aceste acțiuni s-au evidențiat 
tineri ca : Mucurescu Marioara, 
Roba Marioara, Stanei Panteli- 
mon, Zaharia Maria, Mihăiasa 

25 aprilie a. c. — la faza de, 
zonă — campioana regiunii Ti-] 
mișoara. S-a remarcat întreaga; 
echipă, handbalistele dovedind o 
mare dragoste față de culorile a- 
sociației lor, încununînd cu suc
ces eforturile unei serioase și în-, 
delungate pregătiri sub îndruma
rea antrenorului prof. Baftha, Eu
gen. La băieți echipa Școlii me
dii mixte din Petroșani după ce 
a întrecut în serii, echipele Șco
lii medii Simeria (39—12) și a 
Școlii medii Cugir (18—13) a 
fost înfrîntă în finală de Școala 
medie mixtă Sebeș cu 16—14. 
Asupra desfășurării ultimului joc 
însă a influențat și arbitrajul.

IN CLIȘEU : Echipa de hand
bal în 7 a Școlii medii mixte din 
Petroșani la ultimul antrena
ment, înaintea deplasării la Se
beș.

muncă patriotică
Octavian, Voichițan M. și alții.

La Buta tinerii sportivi au par
ticipat la trasarea liniei telefonice 
de la sector la șantier și-au cu
rățit de piatră, cărbune și lemn 
un teren de un ha. Cei mai dar
nici de aici au fost Cosma Mihai, 
Bercea I., Burdulea V., Gașpar 
C„ Nagy A. și alții.

Pe lîngă aceste realizări tinerii 
din Buta și Cîmpu Iui Neag au 
hotărît înființarea unei asociații 
sportive, sub denumirea Jiul — 
Cîmpu lui Neag. De pe acum ei au 
luat măsuri pentru amenajarea te
renurilor de fotbal și volei și for. 
marea unor echipe care în ziua 
de 24 aprilie, la inaugurarea aso
ciației sportive, să susțină diferite 
întreceri în compania sportivilor 
invitați din Uricani, Lupeni și 
Vulcan.

Joc frumos 
și goluri multe 

la Aninoasa
Intîlnind echipa Victoria Călan 

a 
ei 
Și

formația aninoseană Minerul 
oferit duminică susținătorilor 
nu numai un joc frumos dar 
satisfacția unui rezultat onorabil. 
Pentru a înțelege importanța jo
cului este destul să amintim că 
Minerul Aninoasa (liderul) a în- 
tîlnit a doua clasată la numai 
două puncte diferență de ea. Iată 
de ce jocul a avut un aspect deo
sebit de viu, ambele echipe lup- 
tînd mult pentru obținerea victo
riei. După o scurtă dominare a e- 
chipei gazdă, oaspeții trec la a- 
tac reușind chiar să înscrie pri
mul gol în minutul 18. Dar în 
același minut aninosenii egalează 
după o frumoasă combinație 
Dan—Vlad—Golgoțiu M. Apoi a- 
ninosenii iau conducerea cu 2—1, 
'dar prima repriză ia sfîrșit cu un 
scor egal: 2—2. La reluare din 

»nou aninosenii iau conducerea eu 
B—2. Apoi sîmt egalați — 3—3. 
Dar mai tehnici și cu mai multă 
voință gazdele reușesc să ridice 
scorul la 5—3. Victoria însă nu 
era sigură, deoarece oaspeții re
duc din handicap la 5--4. Spre 
sfîrșitul întîlnirii însă, Vlad (A- 
ninoasa) înscrie, stabilind și sco
rul întîlnirii — 6—4, pentru ani- 
noseni. Au marcat Dan, Vlad și 
Golgoțiu M. cîte două puncte.

Sala de șah a clubului minier din Petrila este vizitată zilnic de 
zeci de tineri care vor să-și petreacă timpul liber în mod plăcut, 
la o partidă de șah. Iată în clișeul alăturat pe tovarășii Firoîu 
Ioan, Bogoș Panait și Panșescu Gheorghe la o partidă de șah. 
Deși Bogoș Panait (cel din mijloc) nu participă la joc îi este ad- 
mis totuși să-și spună părerea dar... numai după ce a avut loc 

i mutarea.

Capacitatea antrenorului și a 
conducerii, dorința tuturor jucă
torilor de a apăra culorile clubu
lui, gradul de conștiinciozitate al 
lor în pregătirea la antrenamente 
influențează puternic, determinînd 

'în ultima instanță locul echipei în 
clasament. Rezultatele obținute de 
Jiul, îndeosebi în returul actualu
lui campionat, confirmă pe deplin 
acest lucru. Conducerea clubului 
sportiv Jiul se face la fel de vino
vată indiferent dacă nu a cunos
cut deficientele sau dacă nu li s-a 
acordat importanța cuvenită.

Două cifre ne pot preciza în 
mod clar cauza principală a insuc
cesului : în șase meciuri (540 mi
nute) Jiul a marcat două goluri 
(cel în meciul cu C.C.A. a fost 
autogolul Iui Zavoda I) și a pri
mit 11. De asemenea în ultimele 
două întîlniri pe teren propriu re
zultatul a fost alb, deși în ambele, 
echipa gazdă a dominat categoric. 
Ajungem deci în mod firesc la 
concluzia (de altfel semnalată cu 
mult timp în urmă? că înaintarea 
Jiului este total ineficace. Și nu 

Șse poate spune că această cauză 
Șnu a fost cunoscută pînă acum.
Dar ce .s-a făcut pentru înlătu

rarea ei ? Duminică, îin ultimele
10 minute de joc s-a ajuns ca Far- 

'kaș să facă schimb cu Nertea de
venind din fundaș extremă, iar 
la poartă să tragă Romoșan, Va- 
siu și Grișan (?!). Ineficacitatea 
înaintării nu este însă ceva izo
lat, rupt de cauzele principale con
semnate mai sus. Se flutură și a- 
cum „teoria" că lotul existent nu 
cuprinde înaintași mai buni. ,,A- 
ceștia sînt oamenii'— nu pot face 
mai mult" ne declară tovarășul 
Balogh. Dar este atît de cunoscut 
faptul că nici un jucător nu-și 

recapătă forma ,.peste noapte" 
pentru ca scuza antrenorului să 
reziste.

In meciul de duminică apărarea 
și-a făcut pe deplin datoria aju- 
tînd în permanență atacul să or
ganizeze situații de gol. Apărarea 
imediată a dat dovadă în primul 
rînd că știe să nu-și precupețeas
că nici un efort pentru a apăra 
prestigiul celei mai vechi echipe 
din categoria A. Este tocmai c’.ea 
ce a lipsit celor de la înaintare. 
Îndeosebi Ghibea și Nertea au 
manifestat vizibil atît lipsă de 
pregătire cît și de dorință de a 
apăra culorile clubului. Nu ne re
ferim numai la greșelile elemen
tare pe care le-au comis cei doi 
dar mai cu seamă la pasivitatea 
lor în momente deosebit de grele 
pentru echipă. Dacă ar fi să con
semnăm toate ocaziile de gol pe 
car» le-a avut Jiul duminică ne-ar 
trebui mult spațiu. E de ajuns să 
smintim că în ultimele 10 minute 
Petrolul s-a apărat în 10 oameni 
lăsînd în atac doar pe Dridea sin
gur. Dar... ce folos ? Toate șuturi
le înaintării echipei gazde ori au 
fost imprecise ori anemice.

Este necesar ca în cel mai scurt 
timp consiliul de conducere al clu
bului sportiv Jiul să treacă la 
analiza temeinică a situației exis
tente și la rezolvarea ei (măcar 
acum în a douăsnrezecea oră!).

Șl încă ceva. La un meci toți 
spectatorii doresc victoria echipei 
preferate. Dar cîți dintre ?i au 
susținut duminică echipa gazdă, 
încurajări care în anumite mo
mente ar fi fost foarte bine ve
nite ?

Arbitrul Toth Alexandru (Ora
dea) a condus bine următoarele 
formații : JIUL :. CRTZNIC — 
Romoșan. VASIU, FARKAȘ — 
Cosmoc. CRIȘAN, Ghibea, Gabor, 
Tîlvescu. Crăciun, Nertea. PE
TROLUL : SFETCU — rea
dier, FRONEA, Florea, — Mun- 
teanu D., M. Marcel, — Zaharia, 
Tabarcea, DRIDEA, Munteanu A., 
Babone. .

MIHAIL DUMITRESCU

Cupa celor mici
Comitetul raional U.C.F.S. Pe

troșani a organizat „Cupa celor 
mici" Ia fotbal la care au parti
cipat atît echipele școlilor de 7 
ani cît și unele echipe de ci., 
din cartiere. In finala acestei 
competiții s-au întîlnit duminică, 
pe terenul Jiul, echipele Școlii 
de 7 ani nr. 1 și o selecționată 
a cartierului Maleia. După un 
joc interesant victoria a revenit 
echipei școlare cu rezultatul de 
1—0 cucerind astfel și cupa.

Primul trimestru din acest an 
a fost pentru întregul colectiv al 
minei Lupeni, dar mai ales pen
tru minerii sectorului III al a- 
cestei exploatări, bogat în reali
zări. Colectivul sectorului 111, 
sector cu cea mai mare pondere 
în producția exploatării, a extras 
în primele trei luni ale anului 
aproape 7000 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. Astfel, 
angajamentul luat de minerii de 
aici, de a întîmpina ziua de 1 
Mai cu o depășire de plan de 
8000 tone de cărbune, este a- 
proape îndeplinit. La acest suc
ces a contribuit îndeosebi preocu
parea minerilor frontaliști din 
sector pentru buna organizare a 
muncii, întărirea disciplinei în 
producție și ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor ti
neri. Rod al acestei preocupări în 
cursul lunii trecute, toate cele 
trei brigăzi din abatajele fron
tale au realizat „ziua și fîșia". 
Brigada tov. Spînu Petru, a rea
lizat în 27 zile 28 m. înaintare, 
adică o fîșie în plus. Pe această 
cale minerii sectorului și-au în
deplinit și chiar depășit în pri
mul trimestru al anului angaja
mentul luat pe 1960 în privința 
sporirii randamentelor. Ei au a- 
tins o productivitate de două

Producție, dar și calitate!
tone de cărbune pe post pe sec
tor. O contribuție de seamă la a- 
ceste succese au adus mai ales 
brigăzile conduse de tov. Ghioan- 
că Sabin, Spînu Petru, Jurca Ro
man, Abrudeanu Florian.

Realizările exprimă hotărîrea 
minerilor sectorului III de a spori 
mereu producția de cărbune coc
sificabil, de a înfăptui integral 
angajamentele pe care și le-au 
luat în întrecere. Comuniștii au 
desfășurat o susținută muncă po
litică pentru mobilizarea mineri
lor la sporirea realizărilor. Or
ganizația de bază a elaborat 
măsuri pentru întărirea muncii 
politice în rîndul brigăzilor. A 
fost reorganizat și lărgit colecti
vul de agitatori. Activul fără de 
partid de pe lîngă organizația 
de bază a fost mărit la peste 
100 de tovarăși. Atît cu agitato
rii cît și cu tovarășii din activul 
fără de partid biroul organiza
ției de bază a dezbătut sarcinile 
economice care revin sectorului, 
felul cum trebuie desfășurată 
munca politică pentru mobiliza
rea minerilor la sporirea produc
ției și realizarea de economii.

Agitatorii au fost îndrumați 
să organizeze convorbiri, să țină 
mereu vie atenția brigăzilor, a 
schimburilor și a fiecărui miner 
asupra angajamentelor luate în 
întrecere. Agitatorii au devenit 
adevărați însuflețitori ai colecti 
vului sectorului la o muncă spor
nică.

PE TEME
ACTUALE

Dar, dacă în privința sporirii 
producției de cărbune colectivul 
sectorului III a înregistrat suc
cese de seamă, realizările în pri
vința îmbunătățirii calității căr
bunelui nu sînt încă la nivelul ce
rințelor. In primele trei luni ale 
anului curent, sectorul III a fost 
penalizat cu 555 tone de cărbu
ne. Aceasta prezintă o pierdere 
însemnată atît la producția sec
torului, cît mai ales la prețul de 
cost pe sector. Penalizările se ri
dică la 103.200 lei.

Ce dovedește acest lucru ? La 
o bună parte a brigăzilor secto

rului există preocupare pentru a- 
legerea șistului vizibil. La bri
găzile conduse de tov. Ghioancă 
Sabin, Jurca Roman și altele lo
curile de muncă sînt bine ilumi
nate, alegerea șistului îi preocu
pă deopotrivă pe toți membrii 
brigăzii. Aceste brigăzi au extras 
o producție curată, fără șist vi
zibil. Nu același lucru se poate 
spune însă despre brigăzile con
duse de tov. Spînu Petre, Bogdan 
Radu și fosta brigadă a Iui Luca 
Vasile.

Biroul organizației de bază 
a îndrumat conducerea tehnică a 
sectorului șă ia măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea calității 
producției. Asemenea măsuri au 
fost luate. Dar nu întotdeauna, 
și la toate locurile de muncă s-a 
desfășurat și o muncă politică 
corespunzătoare pentru alegerea 
șistului vizibil.

Slaba calitate a cărbunelui se 
remarcă mai ales în acele bri
găzi unde munca politică se des
fășoară nesatisfăcător, unde nu
mărul membrilor și candidaților 
de partid este redus. In brigada 

tov. Spînu Petru, care lucrează 
intr-unui din cele mai importante 
abataje frontale, deși efectivul 
brigăzii este de 90 de oameni, 
abia 4 sint membri și candidați 
de partid. Pentru mobilizarea 
minerilor la extragerea unei pro
ducții de calitate, biroul organi
zației de bază trebuie să acorde 
o grijă deosebită muncii de pri
mire în partid, mai ales de la lo
curile de muncă hotărîtoare. O 
altă măsură care va duce la îm
bunătățirea preocupării comuniș
tilor pentru mobilizarea minerilor 
la alegerea șistului vizibil, este 
întărirea controlului. Biroul or
ganizației de bază a trasat în re
petate rînduri sarcini concrete 
membrilor și candidaților de 
partid în privința îmbunătățirii 
calității producției. Urmărirea 
felului cum se îndeplinesc aceste 
sarcini s-a făcut însă într-o mai 
mică măsură.

La sectorul III al minei Lu
peni există toate posibilitățile 
pentru obținerea unei producții 
de calitate. Comuniștii și între
gul colectiv al sectorului trebuie 
să depună o muncă stăruitoare 
pentru îndeplinirea acestei im
portante sarcini economice.

I. DUBEK



STEAGUL RO$U

Expoziția de inovații a termocentralei 
Paroșeni

NOTĂ

Expoziția de inovații organiza
tă de cercul A.S.I.T. al termocen
tralei Paroșeni în colaborare cu 
cabinetul tehnic al întreprinderii 
și-a deschis de curînd ușile. La 
intrarea în expoziție un grafic 
vorbește despre activitatea cabi
netului tehnic si a cercului 
A.S.I.T. de la termocentrala Pa
roșeni. ilustrează situația inova-t 
țiilor din acest an în compara
ție cu anul trecut.

Expoziția de inovații este îm
părțită pe secțiuni : electronică, 
electrotehnică, mecanică și apa
rat aj termotehnic. Ea cuprinde 
prototipuri de dispozitive, apara
te, grafice cu indici tehnico-econo- 
mici ai termocentralei Paroșeni. 
caiete selective de inovații, revis
te, fotografii. Prototipurile ino
vațiilor realizate de membrii 
A.S.I.T. precum și fotografiile ino
vațiilor sînt o oglindă vie a stră
duințelor harnicului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
ai termocentralei pentru realizarea 
d* cît mai multe inovații în sco
pul reducerii continue al costului 
energiei electrice și obținerii de e- 
conomii. Bine aranjate inovațiile 
expuse atrag atenția vizitatorilor 
ca și macheta termocentrafei, ar
tistic lucrată d» către muncitorul 
inovator Ghejan Mihai. Alături 
de diferite dispozitive sînt expuse 
cîteva cărămizi obținute dintr-un 
material termoizolant, ce se folo
sește cu succes la izolarea termi
că a conductelor și la protejarea 
motoarelor suflătoare de la caza
ne. Colectivul termocentralei, prin 
această inovație a reza'vit una 
din problemele care-1 frămîntă : 
înlocuirea sovelitului, o materie 
costisitoare provenită din import.

Inovatorul Racoveanu Constan
tin cu ajutorul unui indicator e- 
lectric prezentat ia expoziție a 
rezolvat o altă problemă : măsu
rarea nivelului în bunkerele de 
cărbune praf. Dispozitivul de sco» 
rulmenți de pe ax. o trusă de în
cercare cu înaltă tensiune, un re-

leu diferențial DZT, dispozitivul 
de scriere pentru aparatele auto- 
înregistfatoare, dispozitivul de 
centrat benzi transportoare sînt 
doar cîteva dintre inovațiile reali
zate de inovatorii termocentralei 
Paroșeni și expuse în expoziție

Aceste inovații stau alături de 
aparatul de comandă a ilumina
tului cu celulă fotoelectrică proiec
tat de inovatorul Calapod Cons
tantin, de dispozitivul de verifi
care a manometrelor de oxigen, 
inovația lui Galben Aurel, de cel 
de verificare a vacummetrelor in
dustriale și de multe alte inova
ții expuse.

In registrul de inovații al ter
mocentralei alături de numele in
ginerilor inovatori Măisran Ghe- 
orghe, Milițescu Irina, Racovea- 
nu Constantin și alții se află nu
me de muncitori și tehnicieni ca 
Czerva loan, Crainic Petru, Nagy 
Ștefan, Jidveanu Ilie, Szekely Dio- 
nisie, Hanea Constantin, Neagu 
Gheorghe ale căror inovații anul 
trecut au adus termocentralei o 
economie de aproape un sfert de 
milion lei.

Exponatele—prototipuri de ino
vații, fotografii, grafice — stau 
mărturie a locului de onoare ce îl 
ocupă inovațiile — această impor
tantă rezervă internă — în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice trasate de Conferința ra
ională de partid în lumina plena
rei din 3—5 decembrie 1959.

M. L.

Numai două seînduri. 
și puțin interes

In toamnă, muncitorii distric
tului de drumuri — Livezeni au 
început lucrările de repodire a 
podului de peste Jiu de la Iscroni. 
După săptămîni de tărăgăneli, au 
fost schimbate grinzile de susți
nere a podinei și s-a început așe
zarea podinei.

Dar.. cînd mai trebuiau podiți 
cea. 6 m. la capătul podului înspre 
școala Iscroni, s-a terminat mate
rialul lemnos. Și, așa a rămas de 
multe luni de zile nodul de la Is
croni : cu o parte din p'odină lip
să. Acest lucru produce mari greu
tăți la circulația auto pentru că 
p? porțiunea respectivă mașinile 
trehue să meargă cu o viteză de 
melc și totuși se balansează pu
ternic, ceea ce produce en»,
cial la autocamioanele încărcate 
— frecvente ruperi de arcuri.

Dacă nu este podină, se poate 
face un lucru provizoriu, mai sim
plu : să fie puse două seînduri, în 
lung, pe porțiunea respectivă pen
tru ca cel puțin roțile să aibe o 
cale mai bună.

Numai două seînduri și puțin 
interes ar rezolva una din do
leanțele șoferilor. Se găsesc la 
districtul de drumuri - Live- 

î zeni ?
M. S.

------------  ’" ■.......... ------------------------------------------------- ------------

O consfătuire de producție 
plină de învățăminte

(Urmare din pag. l-a)

MARE, UMAN, MODE&T
(Urmare din pag. l-a)

----o----
Consfătuirea de producție 

a constructorilor 
de la Lupeni

Săptămîna trecută, la Șantierul 
7 construcții Lupeni a avut loc o 
consfătuire de producție. In ca
drul ei, inginerul șef Siteseu loan 
a prezentat un referat despre 

unea depusă în cursul lunii riiar- 
.<e.

Din referat a reieșit că șantie
rul și-a depășit planul de produc
ție cu 25 la sută. In cadrul lotu
rilor acestui șantier, fruntaș este 
lotul de la Vulcan condus de in
ginerul Heverle Mihai care a cîș- 
tigat întrecerea socialistă Inînd 
drapelul de lot fruntaș. Dintre bri
găzile șantierului, fruntașă este 
cea a tov. Sandu Tudor care a 
luat drapelul de brigadă fruntașă 
avînd o depășire de plan de 48 la 
sută, brigada tov. Istodor Vintllă 
cu o realizare de 43 la sută; de 
asemenea au muncit bine brigăzile 
tov. Marin Nicolae, Anghel Cons
tantin, Căprescu Ioan, Moga Au 
rel, Căpitanu Gheorghe.

După tnmînarea drapelelor a'f 
urmat discuții la care s-au înscris 
tni mare număr de constructori. 
Astfel tov. Anghel Constantin a 
arătat că rezultatele bune obținu
te de echipele de constructori se 
datoresc și sprijinului dat de 
maiștrii Forgo Iosif și Corcian 
Otto care au aprovizionat cu ma
teriale brigăzile de muncă. Tov. 
Istodor Vintilă a chemat la între
cere socialistă în cinstea zilei de 
T Mai și a Congresului al III-len 
al P.M.R. toate brigăzile de pe 
șantier pentru îndeplinirea olanu
lui de producție și depășirea lui cu 
20 la sută, economii de materiale 
și lucrări de bună calitate

Au mai luat cuvîntul tov. Va- 
siu Petre, instalator calorilerist, 
Berciu Gheorghe, zugrav, mește
rul Erdely Alexandru, Catrinoiu 
Gheorghe. dulgher, Barbu loan, 
Vasian Cornel și alții, care și-au 
luat noi angajamente în întrecerea 
socialistă în cinstea lui i Mai și 
a celui de-al III-lea Congres.

V. CIRST01U 
corespondent

Asemenea angajamente mobili
zatoare și-au luat în cinstea zilei 
de 1 Mai și a Congresului parti
dului și brigăzile minerilor Firoiu 
Ioan, Kibedi Adalbert, Gristea Ni- 
coiae, Zaharia Vasile, Păsărică 
Nicplăe, Borca luliu, Darie Gheor
ghe. Brigăzile de la pregătiri s-au 
angajat să mărească viteza de 
avansare în galerii și suitori, să 
depășească cu 20 m.l. sarcinile lu
nare de plan. Tovarășul Peter 
Moise s-a angajat să execute lu
nar cîte 4 m.l. peste plan, iar to
varășii Croitoru Gheorghe, Kibe
di Adalbert și alții cîte 3 m.l.

In consfătuire minerii sectoru
lui au cerut mai mult sprijin de

la partea mecanică a sectorului 
Ei au criticat faptul că nu se dă 
atenția cuvenită reviziilor ce tre
buie făcute la diferite utilaje, nu 
se montează la timp tuburi de ae- 
raj și aer comprimat la locurile 
de muncă, iar atunci cînd se mon
tează tuburile de aeraj în suitoti 
ele nu sînt asigurate bine și nu 
sînt ridicate pînă la tavan, lucru 
ce îngreunează circulația în sui
tor și împiedică transportul mate
rialului lemnos pe suitor.

In consfătuire tovarășul Buliga 
Ioan, președintele comitetului de 
secție s-a angajat să sprijine mai 
efectiv fiecare brigadă în parte, 
să traducă în fapt toate măsuri 
le pentru îmbunătățirea muncii în 
vederea realizării de noi succ’se 
în muncă.

va tenmina în 2—3 zile, cîte o 
jumătate de oră". După o săp- 
tămînă Lenin amintindu-și din 
nou de cuvintele lui Lunacearski 
spuse în glumă : „Astea sînt po
veștile vînătorești ale lui Ana
toli Vasilievici". Totuși sculptu
ra progresa foarte încet. Lenin 
scria tot timpul cu capul mult 
plecat deasupra mesei așa îneît 
i se vedea în special fruntea. 
„Dacă mi-ați poza, lucrarea ar 
merge mult mai repede", — i-am 
spus lui Vladimir llici. Dar el 
n-a vrut să pozeze explicîn- 
du-mi : „Ar ieși ceva forțat, ne
firesc". Atunci i-am propus ca 
din cînd în cînd să se uite în dir 
recția mea, să se plimbe prin ca
meră, lucru cu care el a fost de 
acord. Pe vremea aceea el lucra 
la cartea „Stîngismul" — boaila 
copilăriei comunismului" și de 
aceea pe cît era posibil, nu pri
mea vizitatori. El a primit a- 
tunci numai o delegație a sindi
catelor engleze și o delegație de 
muncitori germani. In afară de 
acestea, pe atunci l-a mai vizitat 
Gorki, Andreeva, Krjijanovski, 
Stasova, Vladimirov. Stalin. De 
cîteva ori au venit Nadejda Kon
stantinovna și sora lui Lenin, 
Maria Ilinicina. Convorbirile cu 
majoritatea acestora aveau loc în 
prezența mea. Dacă încercam să 
ies din cabinet. Lenin mă oprea: 
„Puteți să rămîneți, tovarășe 
Altman". Erau multi care îi ce
reau audiență, 
chema el 
tomobilul 
se purta 
strecura 
o ironie 
odată, o
că un oarecare cere să fie pri
mit din nou. Probabil că acest 
om îl plictisise atît pe Lenin în
eît el răspunse zîmbind: „Tri 
mite-1 la dracu, — și adăugă • 
dar foarte politicos".

Odată m-a întrebat dacă sculp
tura la care lucrez nu este cum
va „futuristă" (atunci futuris
mul era la modă)» I-am explicat 
că mi-am propus să fac portre
tul lui și că acest lucru mi-a dic
tat cum trebuie abordată această 
muncă. El m-a rugat atunci să-i 
arăt cîteva lucrări „futuriste". I-am 
arătat cîteva dintre acestea și 
mi-a spus: „Nu mă pricep în 
domeniul ăsta...". Lenin sublinia 
întotdeauna în mod deosebit că

dar pe alții îi 
însuși, trimițîndu-le au- 
său. Cu toți vizitatorii 
egal, glumea, uneori 
în convorbirile sale și 
fină. îmi amintesc că 
secretară l-a informat

se consăderă „incompetent" în 
domeniul artei plastice, poate 
din considerentul că din gustu
rile sale personale să nu se facă 
„directive". In cabinetul lui se 
afla o lucrare a mea — un bazo- 
relief al lui Halturin pe care am 
gravat inscripția „Halturin". Le
nin m-a rugat însă să fac inscrip
ția mai clară: „trebuie să ex
plic tuturor cine este acesta"

Soarele pătrundea prin fereas
tră și usca argila. Mereu tre
buia s-o umezesc. Intrucît Vla
dimir llici nu-mi poza, eram ne- 
voit să merg în jurul Iul, să mă 
opresc ba la dreapta, ba Ia stin
gă lui. Toată dușumeaua avea 
urme de picioare, mînjite cu ar
gilă. Mi-am dat seama cît de 
greu trebuie să-i fie să suporta 
tot timpul în cabinetul lui pre
zența unui om străin. L-am în
trebat : „Vladimir llici, v-ajm 
plictisit desigur pînă peste cap ?" 
Lenin mă privi Ou atenție și îmi 
răspunse : „Continuați-vă munca 
în același ritm, nu vă 
gheri".

Pe atunci eu adunam 
și de aceea l-am rugat 
să scrie cîte ceva în 
meu. El mi-a răspuns: 
am să scriu numai numele meu, 
îmi plesnește capul după toate 
aceste ședințe". Această prețioa
să foaie de hîrtie o păstrez și 
acum. îmi amintesc de ziua de 
1 Mai 1920. Ca de obicei, am 
pornit spre Kremlin, dar cît de 
mirat am fost că nici în cance
laria Consiliului Comisarilor 
Poporului, nici în cabinetul lui 
Lenin nu era nimeni. Mi s-a 
spus : „Lenin este la subotnicul 
de 1 Mai pentru curățirea Krem
linului". Am aflat că Lenin a că
rat grinzi. După demonstrație, el 
a intrat în cabinet zîmbind, eu 
o panglică roșie la butonieră. 
„Sărbători fericite, tovarășe Alt- 

lucrez, 
sărbă- 
cîteva 

Intrînd 
pentru

voi stin-

autografe 
pe Lenin 

albumul 
„Astăzi

man". Și foarte mirat că 
adaugă: „Astăzi doar e 
toare — 1 Mai". După 
zile am terminat bustul, 
în cabinet m-am întîlnit r____
ultima oară cu Lenin. Mi-a fost 
greu să mă despart de acest loc 
atît de scump fiecărui om, acest 
loc unde se simțea atît de viu 
pulsul lumii noi și unde muncea 
marele făuritor al acestei lumi 
— Lenin.

-------- — = ir => —

Pourmele materialelor publicate
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SIPOROV
— Brigada lui Sidorov, spu

neți ? Păi, este una dim cele 
mai bune brigăzi ale sectorului 
nostru ! Ca să dovedească cele 
spuse, inginerul Felea Liviu, 
șeful sectorului II de Ia Petrila, 
își întărește vorbele cu cîteva 
cifre.

— Uitați-vă aici. In ianuarie 
a dat peste pian 204 tone de 
cărbune, a obținut cîte 3,130 
tone de cărbune pe fiecare post 
și un salariu de 105 lei pentru 
postul de miner.

Răsfoiește apoi alte și alte 
fișe de pontaj. Februarie din 
nou a fost rodnic pentru figu- 
ranții lui Sidorov. In martie în 

w coloana cîștigului pe post de 
8 -miner fișa brigăzii poartă cîte 

100 lei pe post. Inginerul vor
bește cu vădită satisfacție des
pre această brigadă, una din 
fruntașele sectorului și ale mi
nei. .

...Povestea brigăzii lui Sido
rov începe mai de mult, cu cî
teva luni în urmă. Era spre 
sfîrșitul lui noiembrie 1959. Co
lectivul sectorului dădea ulti
mele tone de cărbune din pla
nul pe 1959. Toate brigăzile îsi 
depășiseră sarcinile lunare de 
plan. Toate, afară de una sin
gură, cea a lui Barac Aurel de 
la un abataj cameră.

— Barac nu-i miner rău, 
muncește bine, cunoaște mese
ria dar îi lipsește spiritul de 
organizare, autoritatea. De aia 
cred că brigada a rămas sub 
plan, le-a spus Sidorov comu
niștilor din sector la o adunare

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOT
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Șl „FI6URANȚII” SAI
generală. Ei a mai propus ceva: 
M-ain gîndit așa: La pregăti
re las în locul meu pe Szabo 
Martin care poate conduce bri
gada, iar eu trec să lucrez în 
brigada lui Barac.

Comuniștii și conducerea sec
torului i-au aprobat propunerea. 
Brigada lui Barac, acum sub

Fapte și metode 
de muncă

conducerea lui Sidorov Vasile, 
a căpătat un nou loc de muncă, 
un abataj în figuri pe stratul 
14. Munca nu a mers chiar bine 
de la început, l-a trebuit lui 
Sidorov multă vreme să lămu
rească minerii că dacă vor să 
aibă cîștiguri bune, apoi trebuie 
să muncească din plin, să învețe 
să lucreze după metodele cele 
mai bune. Mai mult ca toate 
exemplul său personal, munca sa 
plină de avînt a fost și este cel 
mai bun îndemn. ..............
batajului le-au 
rînd. Acum au 5 
rii lui Sidorov 
mult și obțin (așa cum am vă
zut pe foile de pontai) salarii 
mari. Dintr-o brigadă codașă, 
brigada se află azi în primele 
rînduri ale întrecerii pe sector.

...Aceasta-i povestea brigăzii 
lui Sidorov. Despre metoda lui 
de muncă vorbește însăși faptul 
că deși acum el se află în con
cediu de odihnă, brigada con-

a-„Figurile" 
dezvoltat pe 
figuri. Mine- 
dau cărbune
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dusă temporar de Buțu loan, șef 
de schimb, obține rezultate me
reu mai bune. Barac Aurel, a- 
cum șef de schimb și el, ne spu
nea cu mîndrie :

— Sidorov m-a ajutat pe mi
ne și pe ortacii mei să scăpăm 
de rușinea de a fi în urma ce
lorlalte brigăzi. Acum, cît îi în 
concediu, am vorbit cu toți or
tacii să-i facem o surpriză plă
cută cînd o veni din nou la șut. 
Știți, stratul 14 îi cam pietros 
și piatra e a naibii, că n-o poți 
alege în abataj, se sfarmă mă
runt. Ajutați de conducerea sec
torului și a minei toți figuranțh 
de pe acest strat, punem mărci 
de iemn vopsite în roșu la va- 
gonetele noastre, care apoi la 
ziuă sînt alese de piatră. Așa că, 8 
mai ieșim cîte unul la alesul 
șistului. Cînd s-o întoarce Va- 
sile o să-i arătăm că n-am pier
dut nici o tonă pentru șist vi
zibil !

...Cît am discutat cu ingine
rul și ortacii lui Sidorov în bi
rou s-au strîns mulți mineri ve- 
niți la șut. Cineva nu s-a putut 
abține să nu-1 completeze pe 
Barac.

— Am auzit că șeful vostru 
mai are un gînd. Dacă s-or ține 
bine băieții cît îs în concediu, 
spunea ei, cred că voi lăsa la 
conducerea brigăzii pe cel mai 
bun tar eu... oi vedea ce fac. 
Doar mai sînt încă vreo două 
brigăzi care au nevoie de spri
jin! Așa că să vă țineți bine 
băieți!
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ACTIVITATEA 
S-A ÎMBIIHAWIT

Zilele trecute a sosit la redacția 
ziarului un răspuns din partea bi
roului organizației de bază P.M.R. 
de la întreprinderea de industrie 
locală „6 August" Petroșani, pri
vitor la articolul „Educarea can
didatelor — o sarcină ce nu tre
buie neglijată", apărut în numă
rul 3249 din 24 martie ac. al 
ziarului „Steagul roșu". In arti
col au fost semnalate anumite lip
suri în ci privește slaba nreocu- 
pare a organizației de partid față 
de educarea candidaților de par
tid

„Articolul publicat în ziarul lo
cal „Steagul roșu", se arată în 
râsouns, este just, el constituie un 
îndrentar în activitatea noastră de 
viitor In urma apariției articolu
lui, biroul organizației de bază a 
luat măsuri în vederea asigurării 
unei mobilizări cît mai bune a 
membrilor și candidaților de par
tid la învățămîntul de partid, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe 
îmbunătățirea calității învătămîn- 
tului

Biroul va controla îndeaproape 
felul în care membrii de partid 
care au dat recomandări se preo
cupă de creșterea și educarea can- 
didatilor. Biroul organizației de 
bază se va îngriji ca fiecare can
didat. la expirarea stagiului, să-și 
întocmească dosarul și să fie pus 
în discuția adunării generale*'.

Răspunsul biroului organizației 
de bază de ia întreprindere î de 
industrie locală „6 August" Pe
troșani, analizează în uiod auto
critic lipsurile semnalate în ziar 
și arată hotărîrea biroului de » 
se preocupa îndeaproape de educa
rea partinică a fiecărui candidat 
de partid.



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Sesiunea Adunării 

Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină 

a luat sfîrșit
PEKIN 11 (Agerpres).
La Pekin a avut loc ședința 

de încheiere a celei de-a 11-a se
siuni a Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină.

Pe marginea rapoartelor cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale a R. P. Chineze și la 
bugetul pe anul 1960 și a rapor
tului cu privire la planul de 12 
ani de dezvoltare a agriculturii 
republicii în anii 1956—1967 au 
fost adoptate hotărîri.

La ședința de încheiere a se
siunii au participat Mao Țze-dun, 
președintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, Liu Șao-ți, pre
ședintele Republicii Populare 
Chineze, Sun Tin-lin și Dun Bi-u, 
vicepreședinți ai R. P. Chineze, 
Ciu De, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat.

----- O-----
Curtea de casație din Atena 

s-a pronunțat în recursul 
lui Manolis Clezcs

ATENA 11 (Agerpres). TASS
La 9 aprilie Curtea de casație 

din Atena s-a pronunțat în re
cursul lui Manolis Glezos și L. 
Kirkos. directorul ziarului „Av- 
ghi“. După cum se știe Glezos 
și Kirkos au fost acuzați de „ul
traj la adresa autorităților" pen
tru publicarea în ziarul „Avghi"' 
a apelului adresat de Manolis 
Glezos oamenilor de bună cre
dință din întreaga lume de a 
intensifica lupta pentru democra
ție în Grecia.

La proces a luat cuvîntul Ma
nolis Glezos.

Curtea de casație a modificat 
sentința dată anterior. Ea a re
dus pedeapsa suplimentară a lui 
Glezos de la 7 luni' închisoare la 
două luni, iar a lui Kirkos de la 
5 luni închisoare la o lună.

------------.................................................. . ■ ■ =-----------

Ciocniri armafe în Camerun
PARIS 11 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse în legătură cu a- 
legerile parlamentare stabilite 
pentru data de 10 aprilie, atmos
fera politică din Camerun s-a în
răutățit. Intre cele două princi
pale forțe politice din țară — 
partizanii Partidului naționalist 
și „uniunea populațiilor din Ca
merun" și ai partidului de gu-

Washington : Convorbiri ale 
miniștrilor Afacerilor Externe 

ai puterilor occidentale
NEW YORK 11 (Agerpres).
Corespondentul din Washing

ton al agenției United Press In
ternational anunță că după cum 
a declarat un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat, în
tre 12 și 14 aprilie vor avea loc 
la Washington convorbiri ale 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
puterilor occidentale. La convor
biri vor lua parte miniștrii Afa
cerilor Externe ai Angliei, Fran
ței, Germaniei occidentale, Cana
dei, Italiei, și secretarul de Stat 
al S.U.A. După cum menționea
ză agenția, în cadrul convorbi
rilor vor fi discutate „problemele 
tactice și de procedură în legă
tură cu conferința la nivel înalt", 
„problema Germaniei, inclusiv 
problema Berlinului" și proble
ma dezarmării.

La 14 aprilie miniștrii Aface
rilor Externe ai Franței, Angliei 
și Statelor Unite și secretarul 
general al N.A.T.O., Spaak, vor 
examina „relațiile dintre Est și 
Vest".

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

conferinței de la Conakry
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, a adresat un mesaj de sa
lut participanților la Conferința 
de solidaritate a popoarelor din 
Asia și Africa, care își desfășoa
ră lucrările la Conakry.

Această conferință, ca și cele 
care au avut loc la Delhi, Cairo, 
Accra și Tunis, se spune în me
saj, constituie încă un pas îna
inte în lupta pe care o desfă
șoară popoarele Asiei și Africii 
împotriva sistemului rușinos al 
colonialismului, pentru eliberarea 
deplină a întregului continent a- 
frican de dominația străină, pen
tru dreptul tuturor popoarelor lu
mii de a-și construi și dezvolta 
viața de stat, economia și cultu
ra, de a participa cu drepturi e- 
gale la procesul pașnic al ome
nirii.

Oamenii sovietici, scrie N. S. 
Hrușciov, urmăresc cu simpatie 
succesele luptei drepte și nobile 
a popoarelor din Africa și Asia, 
se bucură de amploarea muncii 
constructive desfășurate în țările 
de pe aceste continente care 
și-au cucerit deja independența 
națională. Trebuie să se pună 
capăt pentru totdeauna mizeriei, 
ruinei și înapoierii la care au 

. fost condamnate popoarele de 
| dominația îndelungată a colonia
liștilor ! In opera importantă de 

i renaștere și dezvoltare a econo- 
; miei și culturii naționale, ca și 
în lupta lor pentru libertate, toa
te popoarele Asiei și Africii au 
în Uniunea Sovietică un prieten 
credincios, gata să ofere un a- 
jutor dezinteresat.

vernămînt „Camerunul unit" s-a 
dat o luptă acută.

In diferite regiuni ale țării 
această luptă a dus la ciocnirii 
armate între trupele naționaliste 
și cele guvernamentale. O situa
ție deosebit de încordată s-a 
creat în orașul Duala, unul din
tre cele mai mari orașe din Ca
merun, și în regiunile învecinate. 
In urma schimbului de focuri car 
re a avut loc la 7 aprilie între 
poliție și grupuri ale populației, 
35 de africani au fost uciși.

.............. =■

Comunicatul comun cu privire la vizita 
președintelui Nasser în India

DELHI 11 (Agerpres)
In comunicatul comun cu pri

vire la vizita în India a președin
telui R.A.U., se arată că Nasser, 
care la invitația guvernului indian 
a vizitat această țară în perioada 
29 martie — 10 aprilie, a avut o 
serie de convorbiri cu primul mi
nistru al Indiei, Nehru, asupra 
problemelor situației internaționale 
și asupra altor probleme prezen- 
tînd interes pentru cele două țări.

In cursul acestor convorbiri cei 
doi conducători și-au exprimat 
din nou încrederea în politica de 
neaderare și hotărîrea de a men
ține relații de prietenie cu toate 
țările.

Președintele R.A.U. și primul 
ministru al Indiei se arată în co
municat, salută tendința de slăbi
re a încordării internaționale, pre
cum și apropiata întîlnire a șefilor 
de guverne. Ei și-au luat obliga
ția de a sprijini orice acord, care 
contribuie la crearea unei at

Semnarea comunicatului comun
bulgaro - indonezian

SOFIA 11 (Agerpres). B.T.A. 
anunță :

Tratativele oficiale începute 
sîmbătă între dr. Sukarno, pre
ședintele Republicii Indonezia și 
conducătorii de ștat ai Republi
cii Populare Bulgaria au conti
nuat în dimineața zilei de 11 a- 
prilie, la reședința guvernamen
tală „Loecneț" .

Tratativele s-au desfășurat în 
spiritul prieteniei și unanimită
ții depline de păreri asupra ce
lor mai importante probleme ale 
situației internaționale și asupra 
problemei posibilității unei și mai

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

Plecarea din Sofia a președintelui Sukarno
SOFIA 11 (Agerpres).
La 11 aprilie după o vizita de 

trei zile în Bulgaria, dr. Su
karno, președintele Indoneziei, a 
plecat din Sofia la București.

Pe aerodrom, dr. Sukarno a 
fost condus .de D. Ganev, preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare, A. Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, T. Jivkov, membru al 
Prezidiului Adunării Populare, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
de membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale. Au fost de a- 
semenea de față șefii unor mi- j

♦

La Bagdad a avut loc * 
deschiderea festivă a primei • 
expoz't i 'ndustriale sovietice * 

♦ 
BAGDAD 11 (Agerpres). * 
In seara zilei de 10 aprilie a? 

avut loc deschiderea festivă a T 
primei expoziții industriale so- • 
vietice. La festivitatea deschide-; 
rii expoziției au asistat membri ț 
ai guvernului irakian în frunte ♦ 
cu generalul Kassem, primul mi- ♦ 
nistru al Irakului, ofițeri supe- ♦ 
riori ai armatei irakiene, mem- î 
bri ai corpului diplomatic, spe- * 
cialiști sovietici care au lucrat ; 
la expoziție. •

Mii de locuitori ai Bagdadului j 
s-au adunat pentru a participa» 
la festivitatea deschiderii expo- ’ 
ziției. Expoziția a fost însă ne- j 
încăpătoare pentru toți cei dor- » 
nici să participe la această festi- » 
vitate. Mii de locuitori ai Bag- ♦ 
dadului se aflau pe larga stradă ? 
care trece de-a lungul expoziției. ‘ 
Cu prilejul festivității deschide- .’ 
rii expoziției A. 1. Mikoian, prim-1 
vicepreședinte al Consiliului dej 
Aliniștri al U.R.S.S., a rostit o; 
amplă cuvîntare. A rostit de ase- I 
menea o cuvîntare Abdel Kerim ♦ 
Kassem, primul ministru al Ira- f 
kului. * 

mosfere de pace și va face să 
scadă posibilitatea unui conflict.

Cei doi oameni de stat salută 
succesele obținute pînă acum de 
către conferința de la Geneva în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară și își exprimă spe
ranța că în curînd va fi elaborat 
un acord definitiv în această pro
blemă. Ei își exprimă regretul că 
în timp ce se caută căi pentru 
realizarea unui acord în problema 
încetării definitive a experiențe
lor nucleate și în această direcție 
a fost obținut un progres consi
derabil, într-una din regiunile A- 
fricii au fost efectuate explozii cu 
bombe nucleare.

Președintele R.A.U. și primul 
ministru al Inidei, se spune în 
continuarea comunicatului, salută 
obținerea independenței de către 
numeroase popoare africane și spi
ritul de frăție și solidaritate care 
se dezvoltă între popoarele din 
Asia și Africa. 

largi colaborări economice și 
culturale între Bulgaria și Indo
nezia.

D. Ganev, președintele Prezi
diului Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, și dr. 
Sukarno, președintele Republicii 
Indonezia, au semnat un comu
nicat comun asupra tratativelor 
și problemelor discutate.

După încheierea tratativelor D. 
Ganev, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, a oferit un prînz în cinstea 
președintelui Indoneziei.

In timpul prînzului D. Ganev 
și dr. Sukarno au rostit cuvîntări.

siuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
In cursul zilei de 11 aprilie, 

răspunzînd invitației președinte
lui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, dr. 
Sukarno, președintele Republicii 
Indonezia, a sosit la București 
într-o vizită de prietenie.

„TU -114“ a efectuat t 
un zbor record ț 

MOSCOVA 11 (Agerpres). | 
TASS anunță: t

La 9 aprilie avionul turbo- | 
propulsor „TU-114" sub co- ț 
manda pilotului Ivan Suhom- | 
lin a efectuat un zbor record, i 
Avînd la bord o încărcătură * 
de 25 tone, avionul a acoperit • 
o distanță de 5.000 km. (Mos- | 
cova — Sverdlovsk — Sevas- ♦ 
topol — Moscova) în 5 ore, 43 j 
minute, 14 secunde. Viteza me- • 
die a fost de 877,2 km. pe oră. | 

In cursul acestui zbor s-au i 
înregistrat succese de impor- f 
taință mondială. Nici un avion ț 
turbopropulsor nu a efectuat o : 
distanță atît de mare cu o în- * 
cărcătură de 15, de 20 și de t 
25 tone. i

Materialele cu privire la a- • 
cest zbor vor fi anunțate Fe- * 
derației internaționale de avia-t 
ție pentru a fi înregistrate ca J 
noi recorduri mondiale. *♦

Cei doi conducători își exprimă 
profundul regret în legătură cu 
discriminările rasiale care au loc în 
unele părți ale Africii și îndeosebi, 
în legătură cu asasinatele și ma
sacrele care au avut loc în Uniu
nea sud-africană.

Cei doi conducători, au discu
tat, de asemenea, problema dez
voltării economice a țărilor slab 
dezvoltate și au căzut de acord 
că colaborarea dintre aceste țări 
corespunde propriilor lor interese 
și intereselor internaționale.
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Sosirea președintelui Nasser 
,:a Caraci

CARACI 11 (Agerpres)
Incheindu-și vizita în India, 

președintele R.A.U., Nasser, a so
sit la Caraci. El va face o vizită 
de 6 zile în Pakistan.
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I
 TEATRUL DE STAT
„VALEA JIULUI"

PETROȘANI
prezintă:

i luni 11 aprilie
la clubul muncitoresc Lonea 

marți 12 aprilie
1 la clubul muncitoresc
i1 Vulcan
1 miercuri 13 aprilie
, Ia clubul muncitoresc
1 Lupeni
! joi 14 aprilie
j . la clubul muncitoresc
i; Aninoasa

I
 comedia în 3 acte de Moliere
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Regia artistică :
Marcel Șoma

Scenografia : Lidia Pincus

Teatru' de păpuși
„Prichindel” 

Alba-luh’a

prezintă spectacole 

cu piesa :

după cum urmează ;

12 aprilie — Petriia 
(orele 10, 16).

PROGRAM DE RADIO
13 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,30 Vreau să 
știu ! 10,20 Fragmente din opera 
„Nunta luii Figaro" de Mozart, 
11,03 Muzică ușoară sovietică, 
11,30 Suite corale romînești, 
12,35 Muzică populară ardele
nească, 14,16 Muzică ușoară in- 
doneziană, 16,15 Vorbește Mosi- 
cova! 17,15 Fragmente din ope
reta „Rose-Marie" de Frirr* 
I8,<'0 In slujba patriei, 18,30 Pr. 
gram muzical pentru fruntașii în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,15 Cîntece interpreta
te de formații artistice de ama
tori, 21,00 Școala și viața, 21,30 
Orchestre de muzică populară din 
țări prietene. PROGRAMUL II. 
14,07 „Pe drumul țării luminos"
— emisiune de cîntece. 14,50 
Muzică ușoară, 15,50 Cîntecul 
săptămînii: „Noi din ape-am 
strîns lumină" de Vasile Timiș
— versuri de Ben Corlaciu, 17,00 
Cîntece de compozitori indone- 
nezieni, 18,05 Din viața de con
cert a Capitalei, 18,28 Cîntă Ma
ra lanoli și Trio Grigoriu, 19,00 
Din dansurile popoarelor, 19,30 
Teatru la microfon : „Gramatica 
familiei". Adaptare radiofonică 
după comedia lui Labiche, 20,27 
Muzica de estradă, 21,00 Concert 
de muzică populară romînească.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00;
21,30; 23,00.

CINEMATOGRAFE
13 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Trei fete la timonă; AL. 
SAH1A: Port de Lilias; PETRI- 
LA : Cîntă Yves Montand; LO
NEA : Prietenul regăsit; LU
PENI : Secretul cifrului; BAR- 
BĂTENI : Numai o femeie (Res
ponsabilii cinematografelor Li- 
vezeni, Aninoasa, Vulcan și Uri- 
cani nu au trimis programarea 
filmelor pe luna aprilie).
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