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723.000 lei
Hotărîți să îndeplinească și 

să depășească angajamentele asu
mate în întrecerea în cinstea Con
gresului partidului, minerii de la 
toate exploatările Văii Jiului au 
obținut în luna trecută succese 
de seamă în lupta pentru econo
mii. Folosind din plin una din cele 
mai importante rezerve interne— 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
—minerii au redus cheltuielile de 
producție cu 723.000 lei la produc
ția brută.

Cea mai însemnată economie 
obținută prin extragerea de căr
bune de bună calitate au reali
zat-o minerii de la Aninoasa. Ei 
au primit drept bonificație suma 
de 415.777 lei pentru că au dat 
cărbune cu aproape 2 la sută mai

bonificații
puțin șist vizibil, iar la cărbunele 
blocuri au dat o granulație cu 
peste 8 la sută mai bună ca în 
luna martie. Tot pentru că au ex
tras cărbune fără șist, colectivele 
minelor Lonea și Petrila au bene
ficiat de 102.129 lei și, respectiv, 
de 244.300 lei primiți ca bonifi
cație. Un succes de seamă au re
purtat și minerii de la Vulcan. 
Dacă în primele trei luni ale anu
lui, pentru cărbunele de slabă ca
litate ei au fost penalizați cu 
peste 370.000 lei, în luna aprilie 
au primit 91.000 lei drept bonifi
cație. La Vulcan s-au luat măsuri 
eficace pentru extragerea unui 
cărbune de calitate, s-a creat o 
puternică opinie de masă în pri
vința folosirii depline a acestei 
importante rezerve interne.

Cît mai puțin cărbune pierdut
Colectivul preparației Petrila — 

colectiv fruntaș în întrecerea so
cialistă pe bazin — depune efor
turi susținute pentru a obține eco
nomii cît mai mari. Un obiectiv 
principal în munca celor de aici 

îl constituie reducerea consumuri
lor de energie. In această direc
ție, la chemarea organizației de 
partid, s-au făcut revizii și repa
rații de bună calitate la utilaje, 
se folosesc cele mai raționale me
tode de spălare și preparare a căr
bunelui. Ca urmare în luna tre
cută, consumul de energie electri
că folosită la tona de cărbune 
supus spălării a fost redus cu 12 
la sută față de cel planificat, iar 
la energie pneumatică cu 9 la
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sută. S-au obținut astfel economii 
de circa 190.000 lei. Muncitorii 
preparației au luptat însă și pen
tru continua creștere a nivelului 
producției. In aprilie ei au spălat 
cu 5,8 la sută mai mult cărbune 
brut, au produs cu 12,7 la sută 
mai multe brichete și au îmbună
tățit cu 0,38 la sută recuperarea 
în cărbune față de indicii stabiliți 
prin plan.

La obținerea rezultatelor de 
mai sus, și-au adus contribuția 
în mod deosebit echipele conduse 
de Moroz Ștefan, Hogh Iosif, Ma
tei Vaier, Maior Iosif, Colda Teo
dor.

Una din bri
găzile de tineret 
de la 
mașini de ha- 
vat a atelieru
lui mecanic al 
minei Lupeni 
este condusă de 
tînărul 
szvâry Andrei. 
Brigada i 
străduiește 
întrețină și 
repare cum 
cuvine utilajele 
ce i se reparti- 
rează. Tinerii din 
brigadă obțin de 
asemenea econo
mii însemnate 
prin recondițio- 
narea unor pie
se și recupera
rea de materia
le. IN CLIȘEU : 
Lăcătușul Sză- 
szvâry Andrei e- 
xecutînd revizia 
periodică 
haveze.
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Calitatea lucrărilor 
în atenția constructorilor

I. BALOGH
corespondent

Schimb de vizite între cercurile ASIT
De curînd cercurile A.S.I.T. de 

la întreprinderea de explorări 
Lupeni și termocentrala Paroșeni 
au inițiat un schimb de vizite 
ale membrilor lor. Astfel, un 
grup de ingineri și tehnicieni 
sondori au vizitat zilele trecute 
uzina de la Paroșeni. Grupul a 
vizitat mai multe secții ale uzi
nei, luînd cunoștință cu mare in
teres de gradul înalt de automa
tizare și mecanizare al agregate
lor și utilajelor. S-a vizitat de a-

semenea expoziția de inovații de 
la termocentrală. In curînd ener- 
geticienii vor întoarce vizita la 
șantierele de sondaje din Valea 
Jiului. Așa cum s-a subliniat în 
discuțiile membrilor celor do-uă 
cercuri, aceste vizite reciproce 
contribuie activ la cunoașterea 
și dezvoltarea relațiilor de cola
borare în domeniul cercetărilor 
tehnice.

irig. A. DUMITRESCU 
corespondent

Mobilizați de organizația de 
partid, muncitorii șantierului 7 
construcții Lupeni au reușit ca 
în primul trimestru al anului 
curent să realizeze 31.000 lei e- 
conomii la prețul de cost al lu
crărilor executate, efectuînd în 
același timp lucrări de calitate.

In fruntea întrecerii pe șan
tier s-au situat muncitorii de pe 
lotul de construcții din orașul 
Vulcan care au executat lucrări 
importante, așa cum este blocul 
G și altele.

In cadrul întrecerii socialiste 
realizări importante au obținut 
brigăzile conduse de tovarășii 
Căpitanu Gheorghe, Cioabă Con
stantin, Horvath Andrei și Moga 
Aurel, care au contribuit efectiv 
la reducerea prețului de cost. 
Drapelul de brigadă fruntașă pe 
șantier îl dețin tinerii construc
tori din brigada lui Sandu Tu
dor.

dinZilele trecute comuniștii 
organizația de bază au analizat 
activitatea desfășurată de colec
tivul șantierului.

Adunarea generală a adoptat 
o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii pe 
șantier în scopul executării unor 
lucrări de calitate și la un preț 
de cost cît mai redus.

N. FLOREAN
corespondent

PE TEME ACTUALE

In intrările de pregătiri și deschideri 
viteze de avansare mai mari I

îm- 
de 

nu-

In vederea asigurării rezer
velor de cărbuni corespunză
tor ritmului de creștere a pro
ducției, se vor lua măsuri 
pentru creșterea volumului de 
pregătiri cu 6 la sută și a celui 
de deschideri cu 48 la sută față 
de realizările din anul 1959. 
Aceasta este sarcina pe care 
Conferința raională de partid a 
stabilit-o pentru acest an mine
rilor care muncesc în lucrările 
de pregătiri și deschideri.

Beneficiind de o seamă de 
bunătățiri aduse condițiilor 
muncă printre care creșterea
mărului de mecanisme folosite 
la lucrările de înaintare, aplicînd 
unele metode mai bune de lucru, 
minerii de la pregătiri și lucră
rile de investiții au obținut în 
perioada de timp trecută o sea
mă de rezultate bune. In ultimele 
două luni, la toate exploatările 
miniere planul lucrărilor de pre
gătiri în cărbune și steril a fost 
simțitor depășit. Se remarcă în 
deosebi activitatea exploatărilor 
Lonea, Petrila și Lupeni. La mi
na Lonea, de pildă, în martie și 
aprilie s-au excavat peste plan 
155,1 m. de galerie în cărbune 
și steril, iar la Lupeni 649,9 m. 
de galerie. Pe combinat sarcina 
de plan a fost depășită cu 1287,7

galerii în cărbune și steril.m.
Rezultatele obținute sînt promi
țătoare, mai ales dacă se are în 
vedere activitatea nesatisfăcătoa
re din lunile ianuarie și februa
rie. Ele arată că, luptînd pentru 
traducerea în fapt a sarcinilor 
Conferinței raionale de partid, 
minerii de la pregătiri și des
chideri au fost mai bine ajutați, 
aprovizionați mai bine și la timp 
cu materiale, că la exploatările 
miniere se acordă atenția cuve
nită atît sarcinilor de producție 
imediate, cît și pregătirii pro
ducției viitoare.

In ultimele două luni au fost 
organizate la aproape toate ex
ploatările miniere brigăzi me
nite să obțină avansări mai mari 
decît cele de pînă acum. Așa de 
exemplu, în martie, la mina Pe
trila brigada condusă de So- 
mogyi Iuliu, lucrînd la investiții, 
a excavat 80,7 m. de galerie, iar 
la Aninoasa .brigada de pregătiri 
în cărbune condusă 
Ioan a obținut 
m. galerie La 
gada condusă 
gustin lucrînd 
galerii în partea nordică a minei, 
pentru deschiderea și pregătirea 
stratului 8—9,; a obținut în ade
văr • avansare rapidă: 112 m.

de Matei 
o avansare de 80 
mina Uricani bri
de Demeter Au
la săparea unor

galerie săpată într-o lună.. Avan
sări mari, cuprinse îiitre ' 58-85 
m. pe lună au realizat și brigă
zile conduse de Ionașcu loan de 
la Vulcan, Lorke Mihai și Huda 
Mihai de la Lupeni, Sorescu Con
stantin de la Uricani, unele bri
găzi de la Lunea, Vulcan etc.

In luna aprilie, în urma unei 
mai intense preocupări din par
tea inginerilor și tehnicienilor 
de la exploatări și din combinat 
o seamă de alte brigăzi au de
pășit viteza de 60 m. galerie pe 
lună. Așa se poate cita brigada 
condusă de Malnaș Gheorghe de 
la Uricani, care în mixt a avan
sat 93 m. galerie, brigada lui 
Jina Ștefan de la Vulcan care a 
obținut o avansare de 70 m. în 
galeria direcțională intermediară 
pe stratul 14. La o înaintare în 
cărbune brigada lui Gheorghe 
Tănase de la Petrila a excavat 
în aprilie 82,7 m. galerie, iar bri
gada lui Kadar Grigore 61,5 m. 
galerie. O seamă de brigăzi cum 
sînt cele conduse de Pop Irimie, 
Matei loan, Liciu Vaier de la A- 
ninoasa au excavat în luna a- 
prilie galerii pe lungimi variind 
între 51—60 m.

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Muncă voluntară
Recent, la chemarea comitetu

lui orășenesc U.T.M. Vulcan, nu
meroși tineri din organizațiile 
U.T.M. din Vulcan și Paroșeni. 
au participat la o zi de muncă 
patriotică în cadrul acțiunilor 
de împădurire. Cu tot timpul ne
favorabil, tinerii, sub directa în
drumare a tehnicienilor silvici, 
au plantat pe lotul repartizat 
lor peste 4.000 de puieți. Printre 
cei care s-au evidențiat în a- 
ceastă acțiune se numără și to
varășii Grigoraș Vasile, Muller 
Ioan, Pavel Jenică, Pușchilă Ni- 
colae, Bartholi Paraschiva, Toth 
Rozalia și alții.

I. MATEI
• corespondent

Incinta exploatării 
devine mai frumoasă

Incinta minei Lupeni se poate 
asemui pe bună dreptate cu un 
mare parc al minerilor. La in
trare, în jurul clădirilor, lîngă 
j uzină, în fața băii ronduri de 
flori, plante agățătoare și globuri 

! decorative îneîntă ochii harnici
lor muncitori care lucrează în 
această exploatare. La înfrumu- 

- sețarea incintei, membrele comi- 
i siei de femei de la minai Lupeni 
! au un merit deosebit. Recent, la 

inițiativa comisiei de femei un 
număr de 46 de tovarășe au par
ticipat la amenajarea și înfru
musețarea acestor parcuri și la 
alte acțiuni de curățenie, pres- 
tînd 120 de ore de muncă volun
tară. Printre tovarășele care s-au 
evidențiat se numără și Pîrvu 
Lidia, Ciaclani Angela, Razee 
Magdalena, Oprișor Anuța, A- 
zalo Irina, Sass Ileana și multe 
altele.

i

ANA RACOLȚA
corespondentă
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g apărură buchete de flori, care tre.
8 cură în brațele minerilor. Strîn-
8 gsri de mină calde, felicitări...
8 Această festivi.
8 tate a avut loc cu 

mai , bine de zece dz.
3 ani în urmă, la
3 mina . . Lupeni. .
8 Sărbătoriții. mi.
8 nerul Bartha Eugen și brigada
8- lui care a obținut realizări re-
8 cord la săparea de puțuri.
8 Acum, de treci prin pentrul 
o orașului Lupeni, pe panoul de
8 onoare al minei numele de Bar-
8 iha îl vei întîlni din nou. ■ Este
8 adevărat, pe fotografie nu mai 
° apare minerul mustăcios cu ri- 
° duri adinei pe față, Bartha Eu- 
° gen, ci un tînăr viguros, Bartha 
° Dionisie. Cine e Bartha Dioni

sie ? E tot săpător de ouțuri, 
fruntaș în. întrecere, fiul lui 
Bartha Eugen.

— Ce spui tu, băiete, vrei sn
fii miner ?!

— Da tată, asta vreau, Imt 
place să lucrez la puțuri

— Da’ tu ai meserie, ești tîm-

NS
Era o zi frumoasă de vară. 

Frunzele plopilor aliniațl în 
curtea minei tremurau ca niște 
plete de argint în adierea vi ri
tului. In fața galeriei de trans
port, o mulțime în așteptare: 
mineri, femei, pionieri. Din gura 
întunecoasă a galeriei apăru un 
grup, de mineri. In fruntea gru
pului un miner în vîrstă cuprin
se cu un zîmbet sfios mulțimea. 
Au răsunat urale, aplauze, Apoi

8 adevărat, pe. fotograf ie nu.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
8 ......
8 plar. Ce nevoie ai de mină ?

Băiatul a insistat. Cunoștea 
mina din povestirile bătrînului șt 
de pe monografiile pe care le a- 

“ ducea cîteodată bătrinul pentru 
a le studia. Coborîse alături de
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tatăl său în mină, la o muncă 
voluntară si a văzut cum lucrea
ză săpătorii de puțuri. Ii rămă
sese gîndul la mină.

Bătrinul s-a ridicat de la ma
să și a ieșit în grădină. Așu fă
cea mai întotdeauna cind avea 
de judecat un lucru serios : Ie
șea în mica grădină de lingă, ca
să, mai smulgea cite o buriină 
Aici nu-l tulbura nimeni.

...Băiatul lui să lucreze în mi
nă ? Ce nevoie are ? Și-a adus 
aminte cînd a coborît el prima 
dată în mină. Nu avea pe atunci 

nici 14 ani. 
N-avu încotro, l-a 
împins nevoia, 
^lia’era numeroasă 

Nu ajungea pli
nea. Și-ntr.o zi l-a luat taică său 
cu el. Iși amintește bine. Era o 
dimineață friguroasă de toamnă. 
Zgribulit, pășea cu inima strîn- 
să alături de tatăl său pe gale
riile întunecoase. Apoi a îndră
git mineritul. E mîndru că e 
săpător de puțuri. Meserie mai 
faină nu intîlnești nici unde. 
Atunci ?1 Fie. Dionisie e băiat 
zdravăn. Are 22 de ani. F. tîm- 
plar. Chiar bine, va învăța ca 
lumea cum să armeze un puț.

întunericul serii se lăsase pes
te grădină cînd bătrinul Barlhă 
a intrat în casă. Băiatul îl pri
vea cu curiozitate.

— Fie băiatule, te fac săpă
tor de puțuri...

„Elevul" a fost silitor Urmă
rea cu atenție toate operațiile, 
fiecare explicație a „profesoru
lui". A învățat cum se bat gău- g 
rile, cum se fixează inelele și g 
apoi cofrajele, cum se toarnă pe- g 

1. DUBEK f 
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C. S. Jiul —Rapid 2-2 (1-2)
Cîteva fapte îndreptățeau 

iubitorii fotbalului din Petroșani 
să spere într-o revenire a echi
pei Jiul și deci într-o victorie în 
meciul cu Rapid, ceea ce ar fi 
pus din nou semn de întrebare 
asupra echipei care va retrogra
da : adunarea generală a clubu
lui sportiv considerată „duș re
ce" pentru jucători, care au fost, 
aspru criticați, pauza de două 
săptămîni în care echipa a avut 
timpul necesar pentru ultimele 
„retușări" precum și situația în 
clasament, cît se poate de pre
cară, îndreptățeau pe suporteri 
să spere a asista la o victorie 
a localnicilor. Dar rezultatul de 
duminică și îndeosebi jocul e- 
chipei locale au dezamăgit. In 
timp ce celelalte formații din ca
tegoria A și-au îmbunătățit con
tinuu jocul în ansamblu, au re
crutat elemente tinere promovîn- 
du-le cu curaj, formația petro- 
șăneană a rămas în schimb la 
același nivel. Dacă se mai ad
mite (privind printr-o prismă cu 
totul subiectivă) ca o echipă să 
aibă din cînd în cînd o zi proais- 
tă sau să zicem „ghinion", nu 

lungul 
Jiului

aseme-

tă sau să 
poate fi permis ca de-a 
atîtor etape suporterilor 
să li se servească mereu 
nea „motive".

In jocul de duminică, 
la o parte influența greșelilor 
de arbitraj, jucătorii Jiului au 
obținut un rezultat minim dato
rită în primul rînd greșelilor e- 
lementare devenite de-a dreptul 
enervante, umbrind și ultima ra
ză de speranțe a suporterilor în- 
tr-o revenire a echipei. Nu este 
poate timpul să facem acuma, 
naliza faptelor atît de multiple 
și complexe care au dus la o a- 
semenea situație (multe din ele 
fiind siemnalate pe parcurs) șî 
să tragem concluziile de viitor, 
dar chiar comentînd întîlnirea 
de duminică nu se poate trece 
cu vederea totul. In această în- 
tîlnire s-au prezentat foarte slab 
Ciurdărescu și Tîlvescu, ultimul

lăsînd

lafflDionaliiî legionai
• Dovedind forma constantă 

din ultimul timp, Minerul Ani- 
noasa a cîștigat al doilea meci 
consecutiv la scorul de 4—0 
(2—0) Duminică întîlnind forma
ția Dinamo Orăștie, aninosenii au 
prestat un joc de bună factură 
tehnică și au adăugat încă dom” 
puncte Ia palmaresul lor eonii 
nuînd să ocupe locul I in clasa
ment. Golurile au fost marcate de 
Vlad (3) și Zlăgneanu.

• In deschidere la întîlnirea
dintre C. S. Jiul — Rapid a avut 
loc meciul între Minerul Petrila 
și Victoria Ilațeg, contînd pentru 
campionatul regional. Deși ambe
le echipe au avut numeroase loca- 
zii d° a înscrie, întîlnirea s-a 
terminat cu un echitabil rezultat 
de egalitate: 1 — 1 (0—1).

• La Vulcan, Minerul din loca
litate a jucat în compania forma
ției lonene Parîngul. Deși gazde
le au dominat în prima parte a 
jocului, repriza s-a terminat cu 
rezultatul de 1—0 pentru oaspeți. 
La reluare oaspeții joacă din ce 
în ce mai bine mareînd încă două 
goluri în minutele 58 și 70. Go
lurile lonenilor au fost marcate 
de Leach, Furdui și Stoicoi. Către 
sfîrșitul partidei vulcănenii reduc 
din handicap prin Schmidt. Re
zultat final 3—1 pentru Parîngul 
Lonea.

• ALTE REZULTATE : Jucînd 
la Simeria, în compania formației 
ceferiste echipa Șantierul I.C.S.H. 
a terminat la egalitate : 0—0. 
Victoria Călan și Minerul Ghelar 
au cîștigat cu 3—0, conform ho- 
tărîrii C.R.F,

în-

e-

făcîndu-se vinovat și de primi
rea celor două goluri de către 
Jiul.

In primele 10 minute de joc 
Jiul nu s-a „găsit" cîtuși de pu
țin, jucînd nesigur, dezordonat 
și surprinzător 
de anemic. Abia 
după minutul 10 
cînd Ozon
scrie primul gol 
al oaspeților, 
chipa locală par
că „trezită" în
cepe să acționeze 
mai hotărît. In 
minutul 19 după 
o combinație pe 
partea stîngă a 
terenului între 
Gabor, Manea și 
Crăciun, ultimul 
este pus în po
ziție bună de 
șut și acesta 
de la 14 metri 
șutează fulgeră
tor aducînd ega
larea.

Era momentul 
ca Jiul să pro
fite de deruta și 
greșelile rapi- 
diștilor și să atace în trombă. 
Dar, cu excepția cîtorva șuturi 
anemice și imprecise ale lui Toth 
(care și în acest meci a făcut 

greșeli de neadmis pentru un ju
cător de categoria A) înaintarea 
Jiului a acționat slab, iar porta
rul Ojoc nu a fost nevoit să se 
întrebuințeze prea mult. In mi
nutul 32 Copil înscrie din pozi
ție de ofsaid clar cel de-al doi
lea gol al bucureștenilor, acor
dat de arbitrul Bucșe Eugen (Si
biu) fără a se consulta cel puțin 
cu arbitrul de tușă.

La reluare cînd jucătorii Jiu
lui păreau a fi mai hotărîți în 
acțiune, arbitrul Bucșe atrage 
atenția căpitanilor de echipă, o- 
prind jocul deși în prima parte 
a întîlnirii trecuse cu vederea 
unele ieșiri nesportive ale rapi- 
diștilor Greavu, Macri și Koszka. 
In special în a doua parte a jo
cului înaintarea Jiului a făcut 
greșeli deosebit de grave, trimi- 
țînd de cele mai multe ori min
gea numai la adversar. In mi-

Din experiența în munca a unui agitator din Moscova

PUTEREA CUVÎNTULUI
Agitatorul Gheorghi Petrovici 

Simonov este maistru la Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Moscova 
El a început să lucreze la uzină 
acum 30 de ani și fără a-și în
trerupe activitatea în producție 
a absolvit o școală a tineretului 
muncitor, apoi o școală medie teh
nică. Comunistul G. P. Simonov, 
un lucrător fruntaș, desfășoară 
de peste 20 de ani munca de agi
tație politică în colectivul său. 
Intr-un articol publicat în ziarul 
,.Pravda“ G. P. Simonov împăr
tășește cititorilor experiența sa în 
această muncă.

★ i

A fi agitator este o sarcină de 
cinste și de mare răspundere. A- 
vem la dispoziție o forță minuna
tă — cuvîntul adevărului leninist 
iar dacă această puternică armă 
ideologică este folosită cu în- 
demînare ea exercită o influență 
uriașă asupra maselor. Cu toate 
că de 20 de ani desfășor mun
ca de agitație politică, trebuie să 
recunosc că de fiecare dată cîrid 
reușesc să apropii ideile partidu
lui de mintea și inimile oameni
lor, să le măresc entuziasmul, 
să-i însuflețesc la noi succese în 
muncă simt o adevărată bucurie.

...In fiecare vineri, în timpul 

nutul 68 Crăciun {singurul con
stant din înaintare) este faultat 
în careul de 16 m. de doi apă
rători rapidiști, în poziție de 
gol. Deși Crăciun părăsește te
renul accidentat pentru 5 minute

ț

IN CLIȘEU : Cu toată intervenția portarului 
rapidist Ojoc balonul șutat fulgerător de Cră
ciun se va odihni în plasă, înscriindu-se astfel 
primul gol al Jiului.

arbitrul nu acordă decît lovitură 
de corner (?!). In minutul 80 
după un luft al lui Macri, Toth 
înscrie lejer aducînd egalarea. 
Pînă la sfîrșitul meciului apăra
rea Rapidului continuă să lupte 
cu și mai multă energie reușind 
să mențină rezultatul de egali
tate : 2—2. In afară de alte gre
șeli comise în jocul de dumi
nică este necesar să remarcăm 
faptul că echipa nu a știut să 
anihileze jocul lui Ozon, lășîn- 
du-1 de multe ori liber deși a- 
cesta a condus tot atacul rapi- 
diștilor.

FORMAȚIILE: JIUL: CRÎZ- 
NIC — Romoșan, Vasiu, Tîlves
cu — COZMOC, Crișan — Toth, 
Gabor, CRĂCIUN, Ciurdărescu, 
Manea. RAPID : Ojoc — Grea- 
vu, DODEANU, Macri — Bodo, 
Koszka — COPIL, Ozon, Ene 
II, Lazăr Remus, Lazăr Alex.
Foto-text MIHAIL DUMITRESCU

pauzei, muncitorii se adună îiv 
tr-una din secții. „Am venit să te 
ascultăm Gheorghe Petrovici" — 
îmi spun ei. Eu mă bucur foarte 
mult că muncitorii simt nevoia să 
asculte cuvîntul agitatorului. Con
vorbirea o încep exact la timpul 
stabilit, relatînd o întîmplare sim- 
plă din, viață; trecînd apoi la 
sarcinile cele mai importante ale 
luptei poporului sovietic pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
septenalului, a hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XXl-lea.

In cadrul septenalului și uzi
na noastră, fiecare secție și sec
tor al ei are de îndeplinit sarcini 
importante. împreună cu alți a- 
gitatori urmăresc prin întreaga 
mea activitate ca toate colecti
vele să-și îndeplinească planurile 
înainte de termen., ca întrecerea 
dintre brigăzi, sectoare, secții să 
ia o amploare cît mai mare, ca 
uzina noastră să aducă o con
tribuție importantă la întrecerea 
dintre oamenii muncii din Mosco
va și cei din Leningrad.

îmi amintesc, de exemplu, de 
următorul caz : șlefuitorul Ivan 

Kolțov și frezorul Larisa Nișnianid- 
ze s-au inclus în întrecerea pentru 
titlul de udarnic al muncii comu
niste. Eu am comunicat imediat 
acest lucru tuturor muncitorilor,

IOIW.1W
Elevul Pe- 

pentru sîm- 
interesantă 

în 7 dotată

din Tg. 
de elevi 
avut loc 
cele mai 
ediție aprima

a fost cîștiga- 
băieți a Școli' 

Petroșani și de
Școlii sportive

Asociația sportivă 
troșani a organizat 
bătă și duminică o 
întrecere de handbal 
cu „Cupa Victoriei". La compe
tiție au luat parte echipele de 
băieți și fete ale Școlii sportive 
de elevi Timișoara, Voința (bă
ieți) și Olimpia (fete) “ 
Jiu și Școala sportivă 
Petroșani. Intîlnirile au 
pe terenul Elevul. Avînd 
bune rezultate, 
„Cupei Victoriei" 
tă de echipa de 
sportive de elevi 
echipa de fete a 
de elevi Timișoara.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : (sîmbătă) Școala spor
tivă de elevi Timișoara — Școala 
sportivă de elevi Petroșani (anul 
II) (fete) 17—3; Școala sportivă 
de elevi Petroșani (anul 11) — 
Școala sportivă de elevi Timi
șoara (băieți) 16—7; Școala spor
tivă de elevi Timișoara — Școa
la sportivă de elevi Petroșani 
(anul III—fete) 9—5; Școala 
sportivă de elevi Petroșani (a- 
nul III) — Voința Tg. Jiu (bă
ieți) 14—13 (Ultimele două jo
curi au avut loc în nocturnă).

Duminică s-au desfășurat ur
mătoarele întîlniri : Olimpia Tg. 
Jiu — Școala sportivă de elevi 
Petroșani (anul III—fete) 10—

Asociația sportivă Minerul Lu
peni a organizat în cinstea Zilei 
Victoriei un concurs de tenis de 
masă rezervat iubitorilor acestui 
sport (exceptînd pe cei clasifi
cați). Astfel duminică dimineața 
în sala de sport a clubului minier 
din Lupeni la cele două mese s-au

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

In întîlnirea de volei din ca
drul campionatului raional dintre 
Minerul Vulcan și Știința Petro
șani au existat momente care pu
teau fi invidiate de voleibaliști 
din categorii superioare. După 
primele două seturi cîștigate de 
gazde, Știința își revine puternic 
reușind să egaleze. Ultimul set —

ÎNSUFLEȚIT
am relatat ce se cere de la par- 
ticipanții la această întrecere, 
le-am vorbit despre metodele de 
muncă ale inovatorilor. Colectivul 
a ascultat cu interes expunerile 
făcute de Kolțov și Nișnianidze. 
Urmîndu-le exemplul, zeci de 
muncitori și-au manifestat dorin
ța de a participa la întrecere. 
L-am ajutat pe comunistul Ko- 
valov să organizeze o brigadă 
care a început lupta pentru obți
nerea titlului de colectiv de mun
că comunistă. Noi am informat 
adesea colectivul cum lucrează a- 
ceastă brigadă, o ajutam. Și cît 
de mare a fost bucuria tuturor 
cînd peste cîteva luni, în cadrul 
unei convorbiri, am anunțat că 
Kolțov și Nișnianidze au obținut 
titlul de udarnici ai muncii co
muniste.

Convorbirile mele au ea temă 
sarcinile planului septenal, eveni
mentele vieții internaționale, lup
ta pentru economii, activitatea 
detașamentelor voluntare ale mi
liției populare, rectificarea după 
profil — în general probleme care 
preocupă pe oamenii muncii Și 
trebuie să subliniez că sfera 
eestor probleme, care îi intere
sează pe muncitori, este foarte 
largă. Ei doresc să li se vorbeas
că despre lupta popoarelor pentru

a-

„CUPA 
VICTORIEI”

7; Școala sportivă de elevi Pe
troșani (anul II)~ — Școala spor
tivă de elevi Timișoara (băieți) 
15—13; Școala sportivă de elevi 
Timișoara — Olimpia Tg. Jiu 
(fete) 14—9; Școala sportivă de 
elevi Petroșani (anul III) — 
Voința Tg. Jiu (băieți) 17—16. 
Școala sportivă de elevi Petro 
șani (anul III) — Școala de gos
podărie Petroșani tfete) 18—0. 
Școala sportivă de elevi Petro
șani (anul III) — Olimpia Tg. 
Jiu (fete) 6—3.

Din echipele orașului Petro
șani s-au evidențiat următorii: 
Brig, Suvăială, Meister, Ster, 
Petreanu, Păsculescu iar de la 
fete Duncea, Andreescu, Vîrlan, 
Ogneanu, Rădulescu și Nemeș.

prof. E. BARTHA 
corespondent

*=—

Energia Paroșeni 
a învins Minerul Lupeni

In prezența unui numeros pu
blic în sala de sport a clubului 
minier din Lupeni a avut loc în
tîlnirea de handbal redus dintre 
echipa locală Minerul și Energia 
Paroșeni. După un joc spectacu
los victoria a revenit echipei 
Paroșeni cu scorul de 22—18 
pauză 10—8 pentru oaspeți).

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

din
(la
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întîlniri 
viu disputote 

aliniat cei 26 de tineri. După 
tîlniri viu disputate, proba
simplu băieți a fost cîștigată de 
Apostolescu Toma urmat de Stoi
ca Constantin și Boculescu Nlco- 
lae. La juniori locul I a revenit 
elevului Cost! Iosif.

Surpriză 
la Vulcan

hotărîtor — a fost totuși cîștigat 
de voleibaliștii vulcăneni deși ei 
au fost conduși cu 12—3.

In campionatul raional de 
lei s-au mai înregistrat ieri 
mătoarele rezultate : Energia 
roșeni — 1. E. Lupeni 
(băieți), iar la fete Minerul Lu
peni — Parîngul Petroșani 0—3, 

vo-
ur- 
Pa.

3-0,

pace, dezarmare generală și inter
zicerea armei atomice și nucleare.

Agitatorul trebuie să spună tot
deauna adevărul, fără să ocoleas
că problemele dificile. S-a întim- 
plat o dată că un muncitor a stri
cat din cauza neglijenței cîteva 
piese. Ca agitator nu am putut 
trece cu vederea acest fapt. Am 
arătat muncitorilor piesa, le-am 
explicat cum s-a produs rebutul 
și consecințele lui. La obiecția 
unui muncitor că pentru o sin
gură piesă nu trebuie să se facă 
atîta caz, le-am arătat cum din 
copeici se formează milioane, cum 
rebuturile influențează nefavorabil 
asupra prețului de cost al pro. 
ducției. Am însoțit explicațiile cu 
date luate din secție ceea ce a 
produs o mare impresie.

Oricare ar fi tema discuției mă 
străduiesc să scot în evidență mă. 
reția sarcinilor noastre, perspec
tivele construcției comuniste și 
rolul și locul fiecărui muncitor in 
lupta pentru comunism. In agita
ția politică esențialul constă în 
înaltul ei nivel ideologic și în o- 
rientarea ei spre un scop anumit. 
Foarte important este și caracte
rul ei concret: cît mai puține 
fraze generale, banalități, cit mai 
multe exemple vii luate din viața 
secției, uzinei, orașului natal, a 
țării. Numai atunci agitația va 
captiva ascultătorii, va da rezul
tate bune.
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La sectorul IV al minei Petrtla

Lipsuri ce trebuie grabnic 
înlăturate

Sectorul IV al minei Petrila 
este Cunoscut ca unul din sec
toarele care întîmpină greutăți 
mari în exploatarea cărbunelui, 
greutăți care sînt cauzate în bu
nă parte de condițiile tectonice, 
precum și de faptul că majori
tatea abatajelor se exploatează 
prin rambleu hidraulic total, 
pentru care ele se scot pentru 
un timp din producție, iar apa 
de rambleu îngreunează trans
portul subteran. Cu toate aces
tea, în primul trimestru al anu
lui. muncind cu perseverență, 
colectivul acestui sector a obți
nut rezultate frumoase în înde
plinirea sarcinilor ce i-au stat 
în față, în sporirea productivi
tății muncii și reducerea prețu
lui de cost. Pe primul trimes
tru al acestui an productivitatea 
muncii pe sector a crescut la 
1,523 tone pe post, față de 1,446 
tone pe post cît era planificat, 
iar la prețul de cost s-au obținut 
economii în valoare de 52.700 
lei.

Cu toate că și în luna aprilie 
a existat un număr suficient de 
abataje, și după toate calculele 
planul zilnic putea fi realizat, 
în această lună sectorul nu și-a 
îndeplinit sarcinile de plan. Care 
sînt cauzele ?

Încă din primele zile ale lunii, 
sectorul a întîmpinat greutăți 
din cauză că nu a fost aprovi
zionat cu un număr 
vagonete goale. In afară de a-

suficient de

In lucrările de pregătiri 
și deschideri — viteze 
de avansare mai mari!

(Urmare din nag. l-a)

re^ 
fo- 

a 
muncă,

directorul general al 
experiența brigăzilor 

trebuie să fie însușită 
brigăzile din pregătiri, 
fel se vor obține ran- 
mai mari la lucrările

La baza obținem acestor 
zultate promițătoare a stat 
losirea mai bună a tehnicii, 
metodelor avansate de 
organizarea rațională a timpului 
de lucru și calificarea satisfăcă
toare a minerilor din aceste bri
găzi.

Rezultatele de pînă acum pot 
fi mult îmbunătățite. Experiența 
brigăzilor de înaintări care depă
șesc limita de avansare de 60 

pe lună trebuie larg genera- 
ată și aplicată la cît mai mul

te locuri de muncă. Pînă acum 
sînt încă puține brigăzi care ob
țin 3 sau 4 m. galerie excavată 
pe zi. Chiar multe din brigăzile 
socotite ca „brigăzi de avansări 
rapide" au o viteză medie zil
nică sub 3 m. 1 Or, această stare 
de lucruri trebuie remediată, să 
se folosească pe scară largă cu
ceririle tehnice noi, brigăzile să 
fie omogenizate, ajutate continuu 
în îndeplinirea sarcinilor lor. Așa 
cum a accentuat la o recentă 
consfătuire tehnică tov. Szuder 
William, 
C.C.V.J., 
fruntașe 
de toate 
In acest 
damente 
de pregătire și deschideri. Pot 
fi oare numite brigăzi de avan
sări rapide, brigăzile care obțin 
o viteză medie zilnică de 1—2,5 
m. de galerie ? Și totuși în e- 
vidența combinatului o seamă de 
brigăzi cum sînt cele conduse 
de Maug loan (Petrila), Deak 
Petru (I.onea), sau Pamfiloiu 
Constantin (Aninoasa) figurează 
cu avansări de 1 m. pînă la ma
ximum 2 m. pe zi în luna aprilie

Dinamica producției de cărbu
ne în Valea Jiului este în con
tinuă creștere. De aceea, pentru 
asigurarea creșterii corespunză
toare a capacităților de produc
ție care vor intra în funcție în 
viitorul apropiat, trebuie să se 
asigure condiții optime tuturor 
brigăzilor de mineri care mun
cesc în pregătiri și deschideri, 
concomitent cu creșterea exi
genței față de calitatea lucrări
lor executate. Posibilități pentru 
£ obține cu adevărat avansări 
rapide există la toate minele și 
ele trebuie folosite din plin! 

i

ceasta porțiunea liniei ferate cu 
traficul de transport cel mai in
tens a fost într-o stare aproape 
impracticabilă, (macaze vechi și 
uzate, denivelări mari) din care 
cauză s-au produs dese deraieri1 
de locomotive și vagonete, cre- 
îndu-se astfel timpi morți. Con
ducerea sectorului nu a luat din 
timp măsuri pentru a pune linia 
în bună stare. Minerii au în
tîmpinat greutăți și din cauza 
defecțiunilor dese de locomotive. 
Aproape zilnic din cele 5 loco
motive electrice cu acumulatori 
care deservesc sectorul numai 
două, sau chiar numai una sin
gură erau în stare de funcțio
nare. In zilele de 26 și 29 apri
lie, de pildă, s-a lucrat cu două 
și, respectiv, cu o singură loco
motivă în cursul unui schimb în
treg. Chiar și în zilele „fericite" 
cînd sînt scoase din garaj 4 lo
comotive, acestea nu deservesc 
producția pe toata durata unui 
schimb. Din cauza unei proas
te întrețineri, locomotivele se de
fectează la scurt timp după scoa
terea lor din garaj, bateriile se 
descarcă cu 2—3 ore înainte de 
terminarea schimbului. Unele 
baterii au demenți defecți dar 
nu se iau măsuri pentru schim
barea lor. Aceste cauze îngreu
nează aprovizionarea abatajelor 
cu vagonete și transportul pro
ducției la puț. Deși a fost sezi- 
sată de nenumărate ori, condu
cerea sectorului VII-transport nu 
a luat încă măsuri eficace în 
vederea îndreptării situației.

reții de beton. Bartha Dionisie 
a devenit Intr-un an și jumătate 
miner. Dar „profesorul" nu l-a 
învățat numai meserie, l-a învă
țat și să învingă greutățile

...A doua zi dtipi e a apărut 
chemarea ia întrecere socialistă 
în etnstea Congresului partidului, 
lansată de cele 19 întreprinderi 
fruntașe din țară, Bartha Dioni- 
sie și.a adunat ortacii la locul 
de muncă. A scos un ziar din bu
zunar și le-a arătat.

— Și exploatarea noastră se 
află printre întreprinderile care 
au lansat chemarea. Mina se an
gajează să realizeze 1.300.000 lei 
economii. Cine credeți că va face 
aceste economii? Noi toți, toate 
brigăzile, toți muncitorii, deci și 
brigada noastră. Ia să vedem cum 
ne vom îndeplini 
tul luat.

Bartha Dionisie a 
pre însemnătatea 
partidului, despre necesitatea rea
lizării de economii cît mai mari. 
Au vorbit și ortacii. Și-au cîn- 
tărit toate posibilitățile și apoi 
au hotărît ca în cinstea Congre
sului partidului să realizeze o 
economie de cel puțin 20.000 lei.

De atunci a trecut o lună. în
făptuirea obiectivului brigăzii a 
devenit preocuparea fiecărui mun
citor, de la vagonetar, la șeful de

zeci de vagoane 
cu lemn pentru 
mină, prefabrica
te pentru șan

tierele de construcții unde se 
clădesc noi apartamente pentru 
mineri, vagoane pline de mobilă 
pentru familiile de mineri și 
altele.

Șerpuind pe serpentine, stră- 
pungînd întunecimile tuneluri
lor, locomotivele urcă, urcă 
tre Bănița. lată ajuns sus 
trenul. Apoi, după un scurt 
pas, garnitura pornește mai 
parte, către Petroșani.

*

Trenuri pline cu cărbune urcă 
în sus către Bănița și apoi co
boară în valea Streiului, către 
Simeria, către diferitele regiuni 
ale țării. Trenuri pline cu lemn 
de mină, utilaje, materiale de 
construcții, alimente, produse 
'industriale vin din toate regiu
nile țării și urcă-n sus pînă la 
Bănița ca apoi să coboare în 

Valea Jiului, aducînd 
produse pentru harnicii 
de aici.

Sînt curse obișnuite 
mecanicii de locomotive 
depoul Petroșani...

ȘT. Ml HAI

Totodată, de foarte multe ori 
cărbunele a rămas pușcat în a- 
bataje din cauza deselor defec
țiuni mecanice care s-au produs 
la transportoarele cu raclete. 
Numai în perioada 11—27 apri
lie s-au produs un număr de 21 
de astfel de defecțiuni, a căror 
înlăturare a durat la unele aba
taje șuturi întregi. Aceste defi
ciențe se datoresc proastei în
trețineri a transportoarelor, lip
sei de răspundere cu care se e- 
xecută uneori montarea lor în 
abataje. In unele cazuri trans
portoarele au fost lăsate fie fără 
nici o supraveghere sau în sea
ma unor oameni necalificați.

Minerii din sectorul IV Petri
la participă cu entuziasm la în
trecerea socialistă pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al Ill-lea Con
gres al P.M.R. Se cere însă ca 
eforturile lor să fie sprijinite de 
conducerea sectorului, prin eli
minarea deficiențelor care îm
piedică desfășurarea procesului’ 
de producție.

1. MUREȘAN 
maistru miner 

sectorul IV-Petrila
$

urse

I
Cînd a pri
mit foaia de 
tracțiune, me
canicul Bușoiu 
Gheorghe își conduse locomoti
va 150.1079 la garnitura de 
marșrută. Erau 20 de vagoane 
pline cu cărbune cocsificabil — 
trimise de minerii lupeneni pen
tru cocsarii de la Hunedoara. 
Mecanicul Bușoiu avea sarcina 
să remorcheze trenul pînă la 
Simeria. Dar, pentru că urcușul 
pe pantă pînă ia Bănița e greu, 
la garnitură s-au mai atașat 
două locomotive: una în îață 
iar alta în urma garniturii.

Șeful de tren Ghiță Gheorghe 
aduse documentele de parcurs 
iar impiegatul de serviciu dădu 

> semnalul de liber. Imediat, un 
\ fluier ascuțit anunță pe ceilalți 
$ mecanici. Cele trei locomotive 
' puternice se opintiră pentru a 
5 urni garnitura din loc.

I ...Trenul este greu, are 1661 
< tone. Locomotivele pufăie din 
Vgreu trăgînd garnitura către 
r Bănița. Pe coșuri se revarsă 
> valuri de fum iar aburii învă- 

f luie mașinile. La locomotivele 
| din față, mecanicii Bușoiu 
1 Gheorghe și Pop Viorel mane- 
/ vrează cu atenție manetele de

EDITURA POLITICA

In Editura tehnici a apărut

Teorema directă 
și reciprocă

Cartea este consacrată analizei 
relațiilor logice dintre teoremele 
directă, reciprocă, contrară și 
contrară reciprocei, cum și noțiu
nilor de condiție necesară și con
diție suficientă.

Un loc important este acordat 
noțiunilor de mulțime, proprietăți 
și relații între mulțimi.

—=★==—

Difuzarea presei 
să fie îmbunătățită!

Cu cîteva luni în urmă, din 
cauza difuzorilor voluntari de 
la sectoarele minei II Lonea, 
ziarele ajungeau în mîna celor 
abonați cu întîrziere și uneori 
se pierdeau. Pentru a se remedia 
acest neajuns, organele din con
ducere au stabilit ca ziarele să 
se distribuie abonaților la intra
rea principală de către portari. 
Pînă mai acum cîteva zile, lu
crurile au mers bine, iar munci
torii erau mulțumiți. Totuși la o 
recentă inspecție efectuată cor
pului de pază al întreprinderii 
de către organele de control, 
portarilor le-a fost interzisă 
distribuirea ziarelor la poartă. La 
rîndul lor, difuzorii voluntari dirj 
sectoare Ia sezisarea portarilor 
au refuzat să distribuie ei zia
rele în cadru sectoarelor așa că 
aproape 400 de abonați au rămas 
timp de trei zile în șir fără ziare-

Această problemă nu s-a cla
rificat nici acum. Părerea mea 
este că difuzorii 
și-au asumat în 
ție răspunderea 
știincios datoria, 
cazul ca tovarășii din comitetul 
de partid și din comitetul sindi
cal al minei să rezolve odată a- 
ceastă problemă.

GH. PUȘCU 
corespondent

voluntari care 
această direr- 
nu-și fac con- 
Cred că ar fi

o bi șnuit e
și avansul aburului. 
Cocea Nicolae și Er- 

„îndoapă" continuu

comandă 
Fochiștii 
nest Florea 
focarele. Acele manometrelor a- 
rată o presiune de 15 atmosfere 
în cazan.

...Garnitura a ajuns pe cul
mea Băniței. Aici, un scurt po
pas, în care timp locomotivele 
ajutătoare se desprind de tren 
și se face revizia garniturii. A- 
poi, semaforul de Ia ieșire își 
înclină brațul arătînd liber și 
marșruta pornește în jos, către 
valea Streiului. Trenul merge 
numai prin forța sa vie; frînele 
au de lucru.

Gările rămîneau în urmă rînd 
pe rînd : Merișor. Crivadia, Ba- 
ru-Mare, Băiești, Subcetate.-

...Dinspre Simeria vine un 
tren de marfă către Petroșani. 
Este tras de două locomotive 
puternice, nr. 150.1083 și 
150.1006, avînd ca mecanici pe 
Schwehammer Ștefan și Revi- 
tea Pavel. Trenul urcă greu în 
sus către Bănița... Trenul este 
greu, are 1203 tone. Este o gar
nitură direct Lupeni. Cuprinde

DOI AMICI♦ --------
♦ In dimineața aceea, In tabă

ra de muncă voluntară de la Ro
șia era forfotă mare. Fiind pri
ma zi de lucru, cei peste 70 de 
tineri se organizau în brigăzi, 
își puneau la punct uneltele re
partizate, se pegăteau pentru bă
tălia de împădurire.

Retrași mai la o parte, doi ti
neri discutau alene, privind cu 
importanță și nepăsare la agita
ția celorlalți.

Opinia lor separată și asentă- 
. narea dintre gesturi atraseră a- 
ț tenția unui tinăr care își freca 
j de zor cazmaua: „Voi nu vă 
ț luați unelte ? Sau nu ați venit 
Ila plantat puieți

.— Noi?! răspunde unul sur
prins și parcă ofensat. Ce te 
bagi frățioare, vrei poate să-ți 
plantăm un puiet la rădăcina pă
rului ?... Nu i-ar strica și un „al.

♦ toi", ce spui Aurică ? Ha !..
ț Și cu aceleași gesturi largi și 
* leneșe cei doi amici se strecurară 
♦ in cabană în timp ce toți ceilalți 
t se îndreptau încolonați și cintînd 
* spre locul de plantare...
J La ora primului cînd ceilalți 
Îabia întorși de la lucru își cură

țau uneltele, cei doi amici, așe
zați la mese, își ștergeau taclmu. 
rile tacticoși pregătindu-se de 
ospăț (somnul de pînă atunci le

M O S T E■»
(Urmare din pag. l-a)

angajamen-

vorbit des- 
Congresului

că- 
tot 
po- 
de-

diferite 
mineri

pentru 
de la

• ••
provocase o foame teribilă). • 

Cînd li se aduse mîncărea, cei J 
doi sd uitară nemulțumiți unul la * * ' • 0 ' 0 

ca ♦ »

* ♦* *

altul: „Ce frate, noi .slntem fir-, 
covnici? Adu bre o porție 
pentru popă" se adresează unul 
dintre ei fetei care servea. Și 
pentru că pretenția lor de sluji
tori ai... somnului nu a fost pe 
dată satisfăcută, amicii începură 
un scandal în lege. Cu greu au 
reușit totuși ceilalți să-i poto. _ 
leased. De ei se apropie un tlnăr, • 
coleg de serviciu. „Măi băieți, ci. 
neva a spus odată, că dacă nu ai 
sădit măcar un pom în viață, a- 
tunci-intr-adevăr ai trăit degea
ba. Văd insă că voi nu trăiți 
în zadar, ci dormiți și mîncați. 
Poftă bună! Dar tare mă tem 
că atunci cînd vor auzi tinerii 
din uzină de faptele voastre o 
să vă piară pofta de asemenea 
viață". Din toată sala răsunară 
explozii de risete, toți privindu-i 
pe cel doi amici. A fost numai 

♦

r
*

t«

»
♦
♦
*

♦ 
prima lecție. In cele 10 zile de * 
tabără au mai primit șt altele, t 
Din ziua aceea însă tinerii Pir- Ș 
vu Dumitru șl Ștoian Aurel mun. j , , ti n r i n r> *

k
♦

*

citori la U.R.U.M.P. repartizați 
flecare la altă brigadă au încer
cat să nu trăiască chiar degea
ba...

N I R E A
brigadă. Folosirea judicioasă a 
fiecărui material, sporirea vitezei 
de înaintare, iată calea pe care 
a pornit brigada. După prima lu
nă de întrecere brigada raportea
ză : 10.000 lei economii prin re
ducerea consumului de materiale. 
Prin sporirea vitezei de înaintare, 
brigada și-a depășit sarcinile de 
plan cu 64 la sută, situîndu-se in 
fruntea întrecerii pe sector.

★
Nu cu mult timp în urmă, cînd 

minerul Bartha Eugen, bătrînul, 
s-a reîntors din mină, rămînînd 
la pensie, i-a spus fiului urmă
toarele :

— Știi băiatule, în vremea bo. 
gătanilor, capitaliștii cei bătrîni 
lăsau fiilor lor, drept moștenire, 
averi, bogății. Asta era o regulă 
a burjuilor. Eu nu-s bogat, dar 
îți las o moștenire prețioasă: me
seria de săpător de puțuri. E o 
meserie faină. Iți încredințez și 
brigada. Doresc să nu faci de ru
șine numele de Bartha...

Bătrînul Bartha, deși e pensio
nar, mai vine din cînd în cînd pe 
la exploatare, se interesează de 
soarta moștenirii lăsate fiului 
său. Pleacă întotdeauna cu ca
pul sus, cu inima împăcată: moș
tenirea e în mîini bune...

dimineața, muncitorii 
la Bănița au muncit 
Au perforat stînca, 

au fărîmat bolovanii, 
încărcat în vagonete

E necesară o baie
Toată < 

pietrari de 
la carieră, 
au pușcat, 
i-au sortat, 
și transportat la siloz. Oamenii' 
s-au murdărit de praful de pia
tră

Orele s-au scurs și munca s-a 
terminat. Schimbul de diminea
ță a cedat locul schimbului ur
mător. Muncitorii au pornit-o 
către cantină să ia masa, către 
dormitor să se odihnească.

Oamenii — înainte de a în
cepe alte îndeletniciri — se spa
lă la cișmea, care cum pot. Dar 
apa-i rece și nici afară nu-i prea 
cald 1... Apoi, apa rece nu prea 
curăță praful de piatră. Ce bine 
ar prinde acum o baie, un duș 
cu apă caldă !

Baie însă nu există în Bănița. 
De ani de zile, conducerea ca
rierei tărăgănează amenajarea 
unei băi pentru muncitori. Nu 
funcționează nici baia comunală, 
iar baia ceferiștilor din gară 
(care are numai două dușuri) 
este defectă de mult timp.

Ce părere are Secția sanitară 
a Sfatului popular raional de a- 
ceastă situație ?

M. S.



A 15-a aniversare 
a eliberării 

Cehoslovaciei
PRAGA 9 (Agerpres)
La 8 mai, în cinstea celei de 

a 15-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de către ar
mata sovietică, în Sala Spa
niolă a Hradului din Praga a 
avut loc ședința festivă a Co
mitetului Central al P. C. din 
Cehoslovacia, Comitetului Central 
al Frontului Națioanl și guvernu
lui Republicii Cehoslovace.

Cei prezenți au aplaudat pre
lung apariția la masa prezidiului 
a tovarășilor Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Cehoslovace, Viliam Siroki, 
președintele guvernului Republi
cii Cehoslovacia, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Zdernek Fierlinger, 
președintele Adunării Naționale, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
membrilor și membrilor supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a conducători
lor partidelor politice și organi
zațiilor de masă.

Cei prezenți au salutat cu căl
dură delegația sovietică în frunte 
cu N. S. Podgornîi, membru al 
Prezidiului G.G. al P.C.U.S.

A. Novotny, a prezentat un ra
port.

N. S. Podgornîi a dai citire 
mesajului de salut al C.C. al 
P.C.U.S., Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Miting la Paris
PARIS 9 (Agerpres).
In seara de 7 mai a avut loc 

în sala Pleyel din Paris un mi
ting cu prilejul celei de a 15-a 
aniversări a zdrobirii Germaniei 
hitleriste.-

In cadrul mitingului au fost 
înmînate medalii și diplome ale 
Consiliului Mondial al Păcii 
unui număr de luptători pentru 
pace.
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■s NOTĂ EXTERNĂ

■
La Paris nu demult au luat 

sfirșit tratativele intre delegația 
Federației Mali, care reunește 
două teritorii franceze din Afri
ca — Sudan și Senegal — și gu
vernul francez. S-a ajuns la în
țelegerea ca să se acorde fede
rației o „suveranitate internațio
nală" în cadrul comunității fran- 
co-africane. Cu cîteva zile înain
te, o hotărire asemănătoare a 
fost adoptată în privința Repu
blicii Malgașe. Aceste hotărîri 
urmează să fie ratificate de par
lamentul francez la prima sa se
siune.

Acordul prevede că Federația 
Mali și Republica Malgașă vor 
căpăta un nou statut în cadrul 
comunității. Ceea ce deosebește 
noul statut de cel anterior este 
că relațiile Franței cu aceste 
țări nu se întemeiază pe o bază 
constituțională, ci pe una con
tractuală. înainte, o serie de sfe
re ale administrației de stat din 
Mali și Madagascar — ca apă
rarea, relațiile externe, finanțele, 
economia, invățămîntul superior 
— se aflau sub conducerea me
tropolei, pe baza articolului 78 
din constituția Republicii a cin- 
cea. Acum acest articol iși pier
de valabilitatea în ceea ce pri
vește Federația Mali și Republi
ca Malgașă. Parisul își va exer
cita conducerea în domeniile 
respective ale administrației de 
stat pe baza unor convenții spe-

«Un adevărat salt uriaș»
MOSCOVA 9 (Agerpres) — 

TASS anunță:
„Un guvern care desființează 

impozitele nu dorește război" 
scrie în „Pravda" cunoscutul 
scriitor german Stephan Hein, 
care a vizitat Moscova în zilele 
în care s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 5-a sesiuni a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

Lucrările sesiunii Sovietului Su-

Giimul S.8.I. nanul! inisiroa de spionaj a avionului 
artao dohoiît deasupra leiiioiinliii sovietic

— Declarația Departamentului de Stat —
WASHINGTON 9 (Agerpres). 
Corespondentul agenției TASS, 

M. Sagatelian, anunță :
După o reflectare de ore în

tregi, Statele Unite au recunos
cut că avionul american, doborît 
la 1 mai a cules informații cu 
caracter de spionaj privind U- 
niunea Sovietică.

In declarația Departamentului 
de Stat, aprobată de președintele 
Eisenhower, se arată că în urma 
cercetărilor întreprinse s-a sta
bilit că reprezentanții oficiali de 
la Washington nu au dat permi
siunea să se efectueze „un zbor 
ca acela care a fost descris de 
dl. Hrușciov". In continuare, de
clarația încearcă să explice ac
tul agresiv al S.U.A. arătînd că 
culegerea de informații ar fi ne
cesară pentru a apăra Statele 
Unite de un atac prin surprin
dere, dat fiind că Statele Unite, 
chipurile, nu au altă posibilitate 
să obțină informații de acest gen.

Declarația încearcă să justifi
ce acest zbor și prin afirmația 
că în lumea de astăzi toate ță
rile practică spionajul.

In încheierea declarației se re
cunoaște că din motivele arătate 
mai sus, avioane americane de 
tipul avionului care a fost do
borît la 1 mai deasupra terito
riului Uniunii Sovietice „au e- 
fectuat mereu zboruri de-a lun-

8

8
8
8

IN LANȚI 
dale de colaborare, parafate în | 
cursul tratativelor, care la rîndul g 
lor urmează să fie ratificate de § 
parlament. In același timp, drep- g 
turile și împuternicirile guverne, g 
lor locale se extind într-o anumi- 8 
tă măsură (de pildă, ele vor avea 8 
dreptul să facă schimb de repre- g 
zentanțe diplomatice cu alte 
țări).

Restricțiile rămase arată că 
controlul francez asupra Federa- 8 
(iei Mali și a Republicii Malgașe 8 
continuă să se exercite într-o se- 8 
rie de domenii importante. Prin- 8 
tre altele, partea franceză și-a 8 
rezervat dreptul de a-și menține 8 
pe teritoriile acestora trupe și 8 
baze strategice. ' §

Totuși rezultatele tratativelor 8 
sînt semnificative. Ele arată că g 
popoarele coloniilor franceze din g 
Africa nu sînt satisfăcute de si- 8 
tuația lor în cadrul comunității 8 
franceze. 8

Este semnificativ că concesiile 8 
făcute de Franța Federației Mali 8 
și Republicii Malgașe au provo- 8 
cat o reacție in lanț și in alte 
țări membre ale comunității. Re. 
cent adunarea legislativă a teri
toriului Ciad a cerut guvernului 
francez să acorde și acestei țări 
„suveranitatea internațională". 
La rîndul lor, Dahomey Volta 
superioară, Nigeria și alte terito
rii franceze intenționează și ele 
să ceară revizuirea statutului lor 
în cadrul comunității. 
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prem al U.R.S.S., arată scriitorul, 
înseamnă nu numai „continuarea 
politicii îndreptate spre fericirea1 * * * * 6 * * * * 11 
omului", ele sînt „un adevărat 
salt uriaș înainte".

zis să se adune pe stradă în 
grupuri mai mari de 10 per
soane, la Istanbul în grupuri 
mai mari de 3 persoane. La 5 
mai a avut loc la Ankara o nouă
demonstrație a elevilor care a 
fost repede risipită de armată
și poliție.

După cum transmite din An
kara corespondentul agenției 
France Presse, ltiînd cuvîntul la
6 mai în cadrul unei conferințe 
de presă, Zorlu, ministrul Afa
cerilor Externe la Turciei, a re
cunoscut că în perioada mișcă
rilor au fost arestați în întreaga 
țară peste 1500 de oameni. Zorlu 
a arătat că cei arestați vor fî
deferiți justiției spre a fi jude
cați de tribunalul militar.

„Poporul turc respinge regi
mul de asuprire, a declarat la 6 
mai în cadrul unei alte confe
rințe de presă Ismet Inonu, fos
tul președinte al Turciei, refe- 
rindu-se la ultimele evenimente 
din țară. Reacția poporului a 
depășit așteptările noastre". Po
trivit relatărilor din Istanbul ale 
agenției France Presse, Inonu a> 
declarat, referindu-se la politica 
S.U.A.: „Aliatul nostru nu pro
cedează just încurajînd într-o 
țară prietenă un regim de asu
prire".

11
PROGRAMUL I. 7,30 Cîntece 

sportive, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu! 10,20 
Fragmente din opera „Lohen
grin" de Wagner, 11,03 Muzică 
ușoară, 11,30 Suite corale romî- 
nești, 13,05 Concert de muzică 
ușoară, 14,40 Muzică populară 
romînească din Muntenia, 15,10 
Din viata de concert a Capita
lei, 15,40 Concert de estradă,
16.15 Vorbește Moscova! 16,45 
Cîntece revoluționare romînești,
17.15 Cîntă Aida Moga, Mara 
lanoli și Victor Bunea, 18,00 In 
slujba patriei, 18,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 19,30 Evocare: cîntăreața 
Florica Cristoforeanu, 21,00 Școa
la și viața, 21,30 Di muzica

Am avut prilejul să locuiesc 
multă vreme în S.U.A. și știu că 
cuțitul impozitului taie o mare 
bucată din veniturile muncitorilor 
și micilor patroni, scrie Stephan 
Hein.

gul frontierelor lumii libere în 
ultimii ani".

Lincoln Whitem, reprezentantul 
Departamentului de stat pentru 
problemele presei, care a dat ci
tire declarației, a refuzat să răs
pundă la numeroasele întrebări 
puse de corespondenți.

*

Reprezentanții Pentagonului 
păstrează o tăcere adîncă în le
gătură cu noile date privind zbo
rul cu caracter de spionaj și de 
provocare.

SITUAȚIA DIN TURCIA
PARIS 9 (Agerpres).
După cum transmit din Anka

ra șl Istanbul agențiile de pre
să străine, la 6 mai în Turcia a 
fost prima zi relativ liniștită de 
la începutul mișcărilor studen
țești. Autoritățile militare au a- 
doptat hotărîrea de a reduce cu 
două ore restricțiile cu privire 
la circulație după o anumită oră 
în capitală și la Istanbul, dar 
starea excepțională introdusă la 
28 aprilie se menține. La Ankara 
persoanelor civile le este inter-

Dezarmarea — 
singura speranță a Angliei

LONDRA 9 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită la 6 

mai cunoscuta fruntașă a parti
dului laburist. Barbara Castle a 
declarat că singura speranță a 
Angliei este dezarmarea. „După 
părerea noastră, a spus ea, cel 
mai mare pericol pentru țara 
noastră este să aibă arma nu
cleară".

Partidul laburist, a continuat 
Barbara Castle, trebuie să facă 

tot ce-i stă în putință pentru în
cetarea experiențelor nucleare și 
pentru a pune capăt producției 
armei nucleare.

Barbara Castle a cerut parti
dului laburist să conducă cam
pania pentru dezarmare, subli
niind că numai o astfel de po
litică poate să fie considerată 
drept o politică a rațiunii să
nătoase.

Creșterea cheltuielilor 
militare ale Belgiei

BRUXELLES 9 (Agerpres).
Senatul belgian a aprobat bu

getul militar al Belgiei pe anul 
1960 care potrivit declarației 
ministrului de Război, Gilson, 
trebuie să fie de 19 miliarde 
franci.

Imensele cheltuieli militare ale 
Belgiei au stîrnit protestul mul
tor senatori — bugetul fiind a- 
probat cu 86 de voturi, 48 con
tra și 7 abțineri.

Restabilirea relațiilor 
diplomatice 

sovieto-cubane
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La Moscova a fost dat publici

tății textul comunicatului comun 
sovieto-cuban. In comunicat se 
spune :

„Guvernele U.R.S.S. și Repu
blicii Cuba declară că au hotă- 
rît să restabilească relațiile di
plomatice dintre cele două țărî 
la nivelul de ambasade.

Se are în vedere că de fapt 
aceste relații au fost restabilite 
prin recunoașterea guvernului re
voluționar al Republicii Cuba în 
ianuarie 1959 de către guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste a cărui confirmare 
ulterioară a constituit-o vizita 
în Cuba a lui A. I. Mikoian, 
prim-vlcepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

In urma acestei vizite la 13 
februarie 1960 a fost semnat a- 
cordul cu privire la schimbul de 
mărfuri și plăți și acordul cu pri
vire la acordarea unui credit 
Cubei ceea ce înseamnă restabi
lirea din acest moment a rela
țiilor normale comerciale dintre 
cele două țări".

PROGRAM DE RADIO

I • PUBLICITATE 
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I
O. C. L. Produse : 

Industriale j: 
PETROȘANI

Anunță că a pus în vîn- j 
zare prin magazinele sale 
din tot raionul Petroșani, \ 

\ încălțăminte cu fețe din pînză d 
; pentru bărbați, femei și / 

' copii. /

r Sandale pentru bărbat b 
;! lei 59,00.

Sandale pentru femei ;• 
lei 35,00. <•

f Sandale pentru copi: ; 
I; lei 21,36. I

l UȘOARE i: 
•: REZISTENTE <

IEFTINE •:ANUNȚ
Direcția regională de trans

porturi auto Hunedoara— 
Deva, anunță DESCHIDE
REA UNOR CURSURI DE 
ȘCOLARIZARE DE 6 LUNI 
PENTRU CONDUCĂTORI 
AUTO IN ORAȘELE PLO 
EȘTI ȘI TR. SEVERIN.

Condițiile de admitere 
pentru școlarizare sînt ur
mătoarele: CANDIDATUL
SĂ AIBĂ 7 CLASE ELE
MENTARE, STAGIUL MI
LITAR SATISFĂCUT ȘI 
DOMICILIUL STABIL IN 
REGIUNEA HUNEDOARA.

ÎNSCRIERILE SE FAC

cadre de la sediul autobazei 
Petroșani, str. Cărbunelui 
nr. 4, telefon 121; 460.

PINĂ LA DATA DE 15
MAI 1960. CURSURILE
ÎNCEP LA 
IUNIE 1960.

DATA DE 1

Informații detailate se
pot primi Ia serviciul de

I.l. P.l. PfWîil
ANGAJEAZA 

2 mesei iași frigotehniști
1 electrician bobinator

Solicitatori! se vor 
adresa serviciului ad
ministrativ T. A. P. L. 
Petroșani.

mai
popoarelor. PROGRAMUL II. 
14,07 Cîntece de pace și priete
nie, 14,30 Lectură dramatizată 
din romanul: „Pămînt desțele
nit" de Mihail Șolohov, 15,20 Din 
muzica popoarelor sovietice, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,00 „Săp- 
tămîna muzicii cehoslovace", 
18,05 Muzică vocală și instru
mentală, 19,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 19.30 Tea
tru la microfon : „Hoții". Adap
tare radiofonică după drama lui 
Friedrich Schiller, 21,40 Anul O- 
limpic I960.

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.


