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Minerii Văii Jiului M an sărbătorit
IN POIANA-1 VESELIE

Soarele era înălțat de cîteva su- 
liți. Ascuns însă de perdeaua 
deasă a norilor nu reușea să po
leiască în aur împrejurimile. Din 
cînd în cînd, cîte o rază se stre
cura pe furiș prin vreo spărtu
ră înviorînd decorul întunecat 
al pădurilor seculare ce se pierd 
băt departe spre munții Retezatu
lui. Vremea nu prea părea priel
nică pentru excursii. Dar drumul 
asfaltat, de la Lupeni la Uricani, 
ce șerpuiește pe lîngă apele lini- 

, pezi ale Jiului era străbătut în 
goană de mașini, motociclete și bi
ciclete. Motocicliștii și cicliștii pur
tau la spinare rucsacuri grele. A- 
junși la Uricani mai făceau o hal
tă de ajustare și o porneau din 
nou la drum. 'Numai că de aici 
rîndurile lor se îngroșau cu mit 
neri, tehnicieni și alți oameni ai 
muncii din Uricani, dornici să pe
treacă Ziua minerului în mijlocul 
naturii. Cerul întunecat, drumul 
cu bîrtoape n-au constituit un obs
tacol- Au învins ei. minerii, greu
tăți mai mari în subteran, așa 
fă nu putea să-i înspăimînte un 
hor oarecare și cîteva gropi.

In timp ce una dintre mașini 
urca pe o pantă, de undeva de sus 
se auzea un acordeon cîntînd. Ura 
semn că nu mai e departe cabana. 
Deodată, brazii dispar ca prin far
mec șt apare un luminiș, In el te 
întimpină majestuoasă cabana Cîm- 
pu lui Neag. A fost construită mai 
acum vreo doi ani, anume pentru 
ca minerii să-și poată petrece- tim
pul liber în mijlocul naturii. Tot 
în acest scop au fost construite și 
cabanele Rusu, Lunca Florii și al-

tele ce împînzesc munții 
prejmuiesc localitățile Văii

Acordeonul începe să- cînte un 
ceardaș. Cine o fi oare cel ce cîn
tă cu atîta foc ? Intr-un grup se 
Zărește un „uriaș“- care de-abia se 
vede de după acordeon, „Uriașul“- 
e Geargeanu Victor și are 7 ani. 
La toamnă o să pășească pentru 
prima oară pe poarta școlii. Are 7 
ani, cîntă la acordeon, la piant 
scrie, citește, iar de vorbit vorbește 
trei limbi. A fost și erou principal 
în piesa „Fluierul fermecat“-, piesă 
prezentată de grădinița de capii 
din Lupeni. Privindu-l, gîndtd îți 
zboară fără să vrei la alte vre
muri, cînd copiii celor ce roboteau 
din greu erau ținuți în bezna na- 
științei.

— Și .ce vrei să te faci, voini- 
cule — îl întrebă lanoș-baci, un 
miner mai în vîrstă.

— Compozitor și muzician - 
veni prompt răspunsul.

Da, e adevărat. Fiul unui mun
citor poate astăzi intr-adevăr să 
devină compozitor, inginer, doctor, 
arhitect.

La cîteva zeci de metri se află 
un alt grup. Sînt băieți și fete. Ma
joritatea de la sectorul IX de la 
mina Lupeni. Lîngă ei cîteva mo
tociclete. Starcz Zoltan venise cu 
un /. J. de 350 cmc. ; iar Gedeon 
Iosif cu un M. Z. de 125 cmc,

In poiana din pădurea de- brazi 
sînt zeci de grupuri și multă, mul
tă veselie. De peste tot vine zvon 
de cîntec, de clinchet de pahare. 
Așa e azi toate cabanele, în fie
care casă de miner E doar ziua 
lor, a minerilor.

■« D. CRiȘAN

ce îm- 
fitdui.

cu entuziasm ziua lor

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

VOIE BUNĂCÎNTEC și
Pe stadionul din Lonea sunetele 

fanfarei vesteau începerea progra
mului sportiv și a chermezei. Cu 
toate că vremea se arătase capri
cioasă, ea nu a putut strica cu ni- 

¿mic aspectul sărbătoresc al Zilei 
''"'minerului și n-a împiedicat partici

parea în masă a oamenilor muncii 
din Lonea Ia manifestările sportive 
ce s-au desfășurat.

După terminarea partidei de for- loan, inginerul șef al minei și alții 
bal dintre echipa locală Parîngul 
și Metalul Cugir, încheiată cu vic
toria meritată a lonenilor cu 4—2 
(1—1), a avut loc serbarea cîmpe- 
nească. Pînă seara tîrziu, grupuri 
de oameni erau prezenți pe sta
dion, pe străzile din localitate, do
rind parcă să mai prelungească a- 
ceastă zi de sărbătoare închinată 
bravilor noștri mineri pe care au

așteptat-o cu atâta bucurie și cu 
realizări atît.de frumoase în; muncă.

Alături de minerii Toacă Ștefan, 
Timar Gheorghe, Lapșanski. Adal
bert, Boca Ștefan, tehnicienii Ko- 
petin Vasile, Smida Iosif I, Kuroa 
Iosif, Ignat Mihai și alții erau pre- 
zenți conducătorii exploatării mi
niere Lonea, inginerul Feier Ghe
orghe, directorul minei, Ungureanu

care discutau cu înflăcărare des
pre rezultatele întrecerii en»uziăs- 
te închinate Zilei minerului. Și a- 
ceste rezultat« "»tot însemnate. De 
aceea se cuvenea să fie cinstite...

Prin ■ cîntec și voie bună — așa 
au sărbătorit minerii loneni Ziua 
minerului, sărbătoare închinată re
zultatelor muncii lor vrednice, săr
bătoarea vieții lor tot mai fericite.

.8

Program 
pentru mineri
Un grup de tineri gă

lăgioși și veseli pără
si stația de radioficare 
unde cu cîteva minute 
în urmă colaborase la 
o emisiune locală mult 
apreciată de auditori și 
se îndreptau acum spre 
clubul .minier unde ur
ma să aibă loc festivi
tatea închinată Zilei 
minerului. Erau tinerii 
interpreți ai brigăzii ar
tistice de agitație care 
pentru sărbătoarea Zi
lei minerului pregătise
ră un nou program de 
brigadă. In sala mare 
a clubului festivitatea 
începuse de mult. După 
ce tov. Colda Andrei, 
președintele comitetului 
sindicatului minier a 
vorbit sutelor de parti- 
cipanți despre munca 
grea și lupta dusă de 
mineri în anii de crun
tă’ exploatare ca și des
pre viața nouă decazi, 
celor mai buni muncitori 
și tehnicieni le-au fost 
înmînate medalii și di
plome, răsplată a mun
cii lor neobosite.

, Cînd își auzi numele, 
tînărul brigadier Ungu- 
reapu Vasile simți ini
ma zvîcnindu-i puternic. 
Se ridică și fără să-și

L. LIC1U
(Continuare in pag. 3-a)

L A P E
zilei 

clubul

Pe vale e
6 august 1960. In 

centrul orașului Lupeni 
domnește o animație 
deosebită. Lîngă intra
rea Palatului cultural 
străjuită de două pa
nouri care oglindesc 
hărnicia minerilor lupe- 
neni fanfara cîntă. In
teriorul clădirii este 
pavoazat cu mătase 
purpurie

— Munca minerului 
în trecut hulită și dis
prețuită se bucură azî 
de o înaltă prețuire. A 
devenit o tradiție ca în 
fiecare an... Un ropot 
de aplauze întrerupe 
conferința ținută de tov. 
Brașoveanu Victor, pre
ședintele comitetului de 
întreprindere. In sala 
arhiplină fețele exprimă 
aceleași simțăminte de 
adîncă mulțumire față 
de partid. Conferința 
continuă iar muncitorii 
scandează lozinci. Mi
nerii știu să prețuiască 
viața nouă făurită sub 
conducerea partidului. 
Muncind cu însuflețire 
ei au dat patriei peste 
sarcinile lor 
9411 tone de 
cocsificabil în

de plan 
cărbune 
cele 7

TRIL A

sárba
la 

an
luni cît au trecut de 
începutul acestui 
Pentru activitatea depu
să, numeroși —’—1
tehnicieni și 
sînt decorați. 
Muszta Alexandru, Ra-

8
8 

minerl.^8 
ingineri? 
Pentru o CENARU GHEOR- 

“ g G HE, maistru mi-ZHUÖZlä' ÎLlCAdUUlU, ~ . o .
coți Simion, Scoblei La- 8 nerr£,.mi™ 
dislau, Ghioancă Sabin,-8 “ Ord’™ , Muncn 
Colibaba Eugen, Petric 8 c1, Hl-a.

adunarea 
Zilei 

in 
sărbătoare,

face a doua

în după-amiaza 
de 6 august, spre 
muncitoresc din Petrila 
se îndreptau grupuri-gru- 
puri de mineri pentru a 
participa la
festivă consacrată 
minerului. îmbrăcați 
haine de 
mulți dintre ei discutau 
ce anume vor 
zi.

— împreună cu întrea
ga familie — zicea mais
trul miner Codreanu Ghe
orghe din sectorul III — 
voi• merge la spectacolul 
dat în sala clubului de 
către teatrul de estradă

din Deva. Se spune că 
va cînta cu acest prilej și 
Dorina Drăghici precum 
și alți soliști al Radiotc- 
leviziunii romîne

— Noi — intră în dis-, 
cuțîe minerul Bartha Frân
ase — ne vom duce la 
stadion să-i vedem la 
„lucru“ pe cei de la sec
toarele II și I. Știți că în 
deschiderea meciului de 
fotbal Minerul Petrila — 
Drubeta Tr. Severin se 
va disputa partida dintre 
cele două sectoare. După 
cîte am aflat, în echipa 
de fotbal a sectorului II

C. MATEESCU

(Continuare înpag. 3-a)
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străluci ordine și meda- 8 
Iii, ca semn al înaltei a- 
precieri pe care parti
dul și guvernul o dă 
minerilor.

Nu sînt 
brigăzile de 1 
chiar mare 
celor tineri 
mese, medalii, diplome 
de onoare și mențiuni 
Ochii utemiștilor Gligor 
Nicolae, Anghelescu loan, 
Spînu 
Dionisie 
mîndrie 
întreaga 
citorii se mîndrese cu ei.

Mitingul s-a încheiat 
cu un bogat program 
artistic, de cîntece și re
citări. Cei sărbătoriți se 
revărsau într-un 
rat șuvoi 
minier, 
cipa la 
șească 
cinstea

...Puternici, liberi, 
mâți și prețuiți|la 
vărata lor valoare 
nerii petrec. E ziua lor...

Dinspre coasta mun
telui Oboroca soarele re
vărsa razele sale de aur 
scăldînd orașul într-o 
lumină vie. veselă. O- 
chiul rămîne îneîntat de 
un dute-vino multicolor. 
Iu blopuri, pe străzi, în 
case, pe dealurile din 
împrejurimi, peste tot e 
sărbătoare. E sărbătoare 
în întreaga vale..

A. NICHIFOREL

Carol, Nagy loan, Teoi- 
dorescu Constantin și 
mulți alții Ziua mine
rului are semnificație 
dublă. Din această zi 
pe piepturile lor vor

uitate nici 
tineret. Este 
numărul a- 

I care pri-

1
8
8

Petru, Bartha 
strălucesc de 

și recunoștință, 
mină, toți mun-

adevă- 
spre clubul 

unde vor parti
masa tovără- 

organizată 
lor.
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SZÉKELY IOSIF, 
lăcătuș șef de bri
gada O.C.M.M. — 

Ordinul Muncii 
rf. III a.

8 HIDAS AUREL, mî-
8 ner
8

la Lupeni — 
Ordinul Muncii

cl. III-a.
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KOPETIN VASILE, tehnician la mina Lonea —
Ordinul Muncii cl. Il-ă. 4. TOACA ȘTEFAN, miner șef de brigadă la mina8
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1. SZABÓ CAROL, miner șef de brigtadă la mina Petrila a fost decorat cu Ordinul Muncii cl. I-a. 2.
Ordinul Muncii clasa l-a. 3. MĂNAILĂ VASILE, maistru miner la mina Aninoasa — < __ II
Lonea — Ordinul Muncii cl. IlI-a. 5.,, KARÁCSONYI IOSIF, tehnician ia mina Aninoasa — Ordinul Muncii cl. IM-a. 6. TODEA ȘTEFAN, inginer la C.C.V.J. — 
Ordinul Muncii cl. Ill-a. 7. TIMAR GHEORGHE, miner șei de brigadă la mina Lonea — Ordinul Muncii cl. III-a. (In clișee de Ia stingă la dreapta).
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STEAGUL) roșu

Minerii Văii Jiului 
și-au sărbătorit cu entuziasm ziua tor

MANIFESTĂRI SPORTIVE 
închinate Zilei minerului 

„C UPA Ml N E R U Lm
LA PETRILA
(Urmare din pag. I-a)

va juca ți Michiev Gheotghe cu 
cîțiva ortaci din brigada sa. Ața că 
merită să-i vedem. Va fi o partidă 
tare...

— Vom fi ți noi acolo ca să în
curajăm echipa noastră — răspun
seră brigadierii Peter Moise ți Pă
sărică Nicolae din sectorul II.

...Duminică, Încă de dimineață 
mulți mineri au venit în fața clu
bului muncitoresc audiind cîntece- 
le executate de fanfara sindicatu
lui minier Petrila. Erau prezenți 
aici minerii Haidu Iuliu, Șomogyi 
luliu, Michiev Gheorghe ți alții. 
Pe scena special amenajată din 
fața clubului, formația de dansuri 
a prezentat minerilor jocuri popu
lare* din mai multe regiuni ale ță
rii.

După amiază teatrul de estradă 
din Deva a prezentat pe scena clu
bului muncitoresc din Petrila un 
reuțit spectacol artistic-muzical. La 
spectacol au participat zeci de mi
neri împreună cu familiile lor.

Aiți numeroși mineri au luat 
parte la întrecerile organizate pe 
stadionul din localitate. Ei au a- 
plaudat cu căldură victoria fotba
liștilor de la Minerul Petrila cît 
ți a echipei sectorului II.

Mai multe familii de mineri au 
poposit la cabana Lunca Florilor. 
Aici s-au destupat sticle de bere, 
s-a dntat și s-a jucat pînă seara 
tîrziu. Și firește, n-au lipsit nici 
glumele minerești...

—=★=—

Program 
pentru mineri 
(Urmare din pag. I-a) 

poată ascunde emoția își făcu 
loc spre scena îmbrăcată în pur
pură și flori. Medalia Muncii ii 
este prinsă pe piept. Șeful ex
ploatării, conducători ai organi
zațiilor de partid și de masă ii 
strîng mîna și deodată din sală 
se auzi vocea clară a unui in
terpret al brigăzii artistice de 
agitație:

Prin rîvna-ți plină de mult zel 
Ne-ajuți în muncă efectiv 
Medalia ți-o dă partidul 
Iar noi felicitări în colectiv.
Aplauze puternice izbucniră în 

sală. Bucuria și em&tia încercată 
acum de tînărul miner era mare. 
Inapoindu-se în sală el nu mai 
auzi nici măcar numele ortaci
lor săi Man Nicolae. Rednic loan, 
Salak loan. Peiric Nicolae. și a 
tuturor celor cărora acum li s-au 
conferit înalte distincții pentru 
muncă.

Inginerul Tarcea loan, șeful 
sectorului I al minei se ridică 
attt de emoționat la auzul nu
melui său încît atrase atenția 
tuturor. Cînd de la masa prezi- 
diițlui încercă să mulțumească 
pentru înalta răsplată primită, 
din sală se auzi din nou vocea 
unui tînăr interpret, care prin- 
tr-un cîntec improvizat l-a feli
citat cu căldură.

Din nou sala fu inundată de 
aplauze și ele continuară și mai 
mult atunci cînd după încheierea 
decernării distincțiilor brigada 
artistică de agitație a minei a 
închinat minerilor un program 
pregătit pentru ziua lor.

Tov. Roroat» 
Alex conducă, 
torul ateUeretor 
de prefabricate 
și Pîrvt» Șerb» 
maistttt, primesc 
„Drapetot roșu 
de itaHtă hrunta- 
»ă pe bazin“ 
cișfâgaA î» în
trecerea socia
listă desfășurată 
în- cinstea Zilei 
minerului.

ȘI LA JOC
— Unde mergi mîine? — îl 

întrebă cineva pe minerul șef de 
brigadă Cîrciumaru Victor la 
ieșirea' din sală unde sîmbătă 
după-amiază a avut loc aduna
rea festivă închinată Zilei mine
rului. La asta încă nu se gîndise 
deși în toti anii de Ziua mine
rului își petrecea împreună cu or
tacii săi, lîngă un, izvor unde-și 
puneau la rece butoiul cu bere. 
De astă dată va petrece în Ora
șul nou Uricani acolo unde se 
vor duce toti acei care nu vor 
urca pe cărările de munte spre 
cabane.

★

S-a încins o horă mare pe 
tăpșanul care în curînd se va 
transforma în șantier dle con
strucții pentru noua școală a fii
lor de mineri. Cîntau muzicanții 
cu foc, da’ jucau minerii de să 
zici ce-i asta. Juca minerul Io- 
van, juca și Cîrciumaru Victor, 
Vascu Dumitru sta deoparte cu 
o halbă de bere pe jumătate go-

-----------------Q

LA V U
în după-amîaza zilei de 6 au

gust, numeroși oameni ai muncii 
din Vulcan se îndreptau spre clu
bul muncitoresc pentru a lua parte 
la conferința în cinstea Zilei mi
nerului. Sala clubului se umpluse 
de pameni. Cu toții erau nerăb
dători. Știau că de obicei în aceas
tă zi, la fel ca în anii trecuți, vor 
fi decorați minerii și muncitorii 
care au obținut cele mai bune re
zultate în muncă.

După ce au ascultat cu mult in
teres conferința ținută de tov. Rî- , 
pa Petru, președintele sindicatului 
minier Vulcan, cei prezenți în sală 
au aplaudat cu căldură pe cei ce 
au fost decorați. S-a înmînat Me
dalia Muncii unor mineri ți mun
citori fruntați. Printre cei decorați 
cu această medalie au fost tov. 
Mitre Mihai, șef de brigadă la 
sectorul de investiții, Bogdan 
Gheorghe, șef de brigadă, Dudui 
Nicolae, Toma loan, Antal Ludo
vic, Szabo Balaj și alții. Tovarășii 
care au fost decorați au rostit scur-

Inir-unul din apartamentele 
noului cartier

în multe apartamente din noul 
cartier de blocuri dinspre Live- 
zeni locuiesc mineri care lucrează 
la mina Aninoasa. Ei au hotărit să 
petreacă împreună Ziua minerului. 
Spre amiază, într-unul din aparta
mentele de la etajul III al blocului 
12 au început să sosească oaspeți. 
Printre ei erau și minerii Böjté I. 
și Raduli A. cu soțiile. Ca la orice 
serbare în familie petrecerea a în
ceput în clinchete de pahare și 
urări de bine. Cîntecele, jocurile 
și glumele n-au mai contenit pînă 
spre seară. E plăcut doar să pe
treci Ziua minerului și acasă cînd 
ai un apartament nou și frumos.

1

IN FRUNTE
lită și-i părea rău c-a ieșit la 
pensie. Nu de alta, dar s-ar mai 
încinge el și la hora muncii pen
tru mai mult cărbune cocsifica- 
bil, da’ mi-te la joc cu tinerii 
ăștia din brigada pe care nu de 
mult a condus-o. Sta privind la 
dansatori și gusta din berea spu
moasă. Mai spre coama dealului 
un grup de tineri zgomotoși își 
ciocneau halbele pline cu bere.

— Să trăiești artistule, șî să 
ne mai cînți. Tînărul miner Io- 
nescu loan de la sectorul II al 
minei nu se lăsă mult rugat. 
Prin intermediul cîntului curînd 
aflară zgomotoșii săi prieteni că: 
„Dragostea din ce-i făcută“. Mai 
apoi le cîntă „Fusei aseară-n pe- 
țit“ și alté cîntece populare. Dar 
te pui cu artiștii minei ? Cînd 
se prind într-o sîrbă Enache Ha- 
ralamb. Antonie Vasile, Florea 
Emil, Bălănuță Nicolae, Cincă 
Gheorghe, Damian Mișu, cu De- 
cebal Constantin în frunte apoi 
să te ții... Și aici minerii s-au 
dovedit în frunte ca și în între
cerea pentru mai mult cărbune.

L C A N
te cuvîntări în care au mulțumit 
partidului și guvernului pentru gri
ja ce le-o poartă minerilor și s-au 
angajat să muncească mai cu șpor, 
să se achite cu cinste de sarcinile 
ce le revin»

A urmat apoi un frumos pro
gram artistic dat de formațiile cul
turale ale clubului din Vulcan. în 
seara aceleiași zile minerii fruntași, 
conducerea minei și a sectoarelor 
împreună cu familiile lor au luat 
parte la o petrecere organizată de 
sindicatul minier.

Duminică, 7 august, tot orașul 
eră în sărbătoare, sute de oameni 
petreceau plini de veselie, la club, 
la iarbă verde. Printre ei puteau 
fi întîlniți Ionașcu loan, Săbău 
loan, Gagyi loan și Hunyadi îoan, 
șefi de brigăzi care cu ocazia Zi
lei minerului au fost decorați cu 
Ordinul Muncii clasa III-a și mulți 
aiți mineri fruntași. Fanfara sin
dicatului minier, formațiile de cor 
și de dansuri, au prezentat pro
grame oamenilor muncii din Vul
can. Pînă seara tîrziu s-a petrecut 
într-o atmosferă caldă, sărbăto
rească.
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Schimbul 1 a luat sfîrșit. Mais
trul șef din secția turnătorie a 
Uzinei de reparat utilaj minier 
nu a plecat însă acasă. Urmărea 
atent cum lucrează brigada de for
mare.

— Mai repede băieți, dați-i zor 
— îi îndemna el prietenește.

De el se apropie grăbit mms- 
trul de schimb Leah David fii 
spuse

— Să ne grăbim, șarja e aproa
pe gata de elaborat.

— Forma e gata — întrerupse 
discuția celor doi maiștri munci
torul Atitinei Nicolae — dar nu 
va fi ușor s-o ridicăm pentru a- 
samblare, că-i grea. Are aproape 
șase tone...

— Trebuie s-o ridicăm, altfel 
cum o asamblăm — spuse mais
trul șef. Cheamă-l pe mais
trul electrician — se adresă el u- 
nui muncitor mai tînăr.

Maistrul electrician Panek A- 
lexandtu veni la fața locului. 1 se 
explică in cîteva cuvinte cum stau 
lucrurile

— Încercăm î — îl întrebi 
S maistrul șef.
J — Trebuie — veni răspunsul 
i maistrului electrician care porni pe 
7 scara ce duce sus la macara.
'5 Cocoțat pe căruciorul macara 
' lei,- maistrul electrician veghea a-

c
¿

s tent ca nu cumva să se întîmple

POPICE
Timp de două zile *în orașul 

Petroșani s-a desfășurat compe
tiția „Cupa -Minerul" Ia jjopice, ’ 
la care au luat parte ecnipele: 
Fabrica de zahăr Tg. Mureș, Di
namo Baia Mare. Chimistul Baia 
Mare, Minerul I.upeniț Minerul 
Vulcan, Jiul și Constructorul 
minier din Petroșani.

Obținînd cel mai mare număr 
de popice doborîte, popicarii din 
Tg. Mureș au cucerit „Cupa Mi
nerul“. Pe locul II și III s-au 
clasat Jiul Petroșani și Mine
rul Vulcan.-

Iată clasamentul : 1. Tg. Mu
reș — 4462 p. d ; 2. Jiul Petro
șani — 4421 p. d.: 3. Minerul 
Vulcan — 4400 p. d.: 4. Con
structorul minier Petroșani — 
4328 p. d.; 5. Minerul Iiupeni — 
4302 p. d.; 6. Dínamo Baia Mare 
— 4057 p. d.

De remarcat că la' această în- 
tîlnire au participat un număr 
mare de spectatori care au încu
rajat și aplaudat atît pe jucăto
rii localnici cît și pe oaspeți.

La Lonea, echipa locală a sus
ținut două întîlniri, sîmbătă cu 
Chimistul Baia Mare și dumini
că cu echipa Dinamo Baia Mare. 
Ambele întîlniri au fost qîștigate 
die popicarii loneni.

HANDBAL
In zilele de 6 și 7 august la 

Petroșani s-au desfășurat întî!- 
nirile de handbal contînd pentru 
„Cupa Minerul“. Iată rezultatele 
înregistrate: Școala sportivă de 
elevi Petroșani — Școala spor
tivă dé elevi Timișoara, 8—4; 
Școala sportivă de elevi Petro
șani anul III — Școala sportivă 
de elevi Petroșani anul II, 18—12. 
Școala sportivă de elevi Petro
șani altul II — Școala sportivă 
de elevi 'Petroșani anul I 17—13.

T ir ..
In zilele de 6—7 august, pe 

poligoftiil Jitii Petroșani s-a des
fășurat concursul de tir „Cupa 
Minerul“, ediția 1960, la probele 
de armă liberă 3X30, 3X40 focuri 
și pistol viteză. Au participat echi
pele regiunii Cluj, Hunedoara, 
raionul Sebeș precum și echipele 
Jiul Petroșani și Parîngul Lo
nea. Cupa a revenit echipei din 
Cluj care a totalizat 3344 puncte 
față de reprezentativa din Petro
șani care a realizat 3171 puncte. 
Cu acest prilej s-au stabilit două 
noi recorduri ale regiunii Hune
doara. La pistol viteză 60 focuri, 
Romanul Eneia din Cluj a rea
lizat 567 puncte, récord1 * * * * * * al re-

Cu mișcări domoale. căruciorul
macaralei trase spre el forma care
era parcă prinsă de păntînt. Se
desprinse însă și iat-o suspenda
tă^. E lisată apoi jos, se asam
blează și e gata să primească oțe
lul fiind pentru a-i da forma pe
care oamenii i-au hotărit-o... Par
tea grea începea însă de acum 
înainte.

Turnătoria de la U.R.U.M.P. 
primise cu cîteva zile în urmi co
manda de turnare a unei roți de 
acționare pentru noul fum cui ar 
care se construiește la mina Lu
pani. Turnaseră oamenii de aici 
multe piese, dar roata asta era cea 
mai mare piesă din cîte au turnat 
pînă acum I tn afară de aceasta 
lucrarea Ora foarte urgentă. Mine
rii aveau nevoie 'de ea. „Dacă au 
nevoie de ea, să le-o dăm la timp

< vreo defecțiune. Lăcătușii de între
ținere. turnătorii, toii așteptau ga
ta să intervină la nevoie. Cîrligele 
macaralei se apropiată de forma 
de care au fost agățate cu repezi
ciune .

— Sus! — sparse tăcerea vocea 

giunii Hunedoara; la armă libe
ră proba 3X30 focuri la poziția 
picioare Hlopețchi Maria din Pe
troșani a realizat 252 puncte — 
nou record al regiunii Hunedoa
ra obținîrid astfel categoria I-a 
de clasificare la probe clasice, 
g^alizînd încă 15 puncte Hlo- 
pețchi M. ar fi atins norma de 
maestru al sportului. De aseme
nea tînărul Boșna Nicolae dîi 
Petroșani a ocupat un loc I. 
Trăgătorii din Lonea au obținut 
rezultate bune prin minerul Bu- 
cinski Mihai. Locul II la pistol 
viteză a fost ocupat de Coman 
loan, din Petroșani cu 455 puncte.

S. BALOI 
corespondent

Fotbaliștii petrileni 
s-au întrecut pe ei înșiși

Duminică după-amiază s-a dis
putat la Petrila întîlpirea ami
cală de fotbal dintre echipa Mi. 
nerul și echipa de categoria B 
Drubeta Turnu-Severin. La capă
tul unei partide disputate în li
mitele unei depline sportivități, 
localnicii au cîștigat cu catego
ricul scor de 8—0 (2—0). Fără 
să minimalizăm succesul local
nicilor, trebuie să amintim că 
Drubeta s-a prezentat foarte slab 
cu o formație în care au jucat 
numai 6 titulari.

Chiar de la început, jucătorii 
de Ia Minerul inițiază cîteva a^, 
tacuri periculoase la poarta oas3> 
peților, atacuri ce s-au terminat 
cu șuturi la poartă. In minutul 
31 Moraru deschide scorul din- 
tr-un șut puternic în colțul de 
jos al porții. In minutul 42 SeL 
cudeanu înscrie din nou, așa că 
repriza ia sfîrșit cu scorul de 
2—0. După pauză jucătorii de la 
Minerui Petrila demonstrînd un 
fotbal de bună factură tehnică 
reușesc să mai înscrie ’încă de

duse- ori,’*' astfel âă ei termină în. 
vingători cu scorul de 8—0.

S-au remarcat Sonea, Crăciu- 
nescu și Cizmaru de la Drubeta 
Turnu-Severin și întreaga echi
pă din Petrila.

La fluierul arbitrului Cozma 
(Petroșani) s au aliniat forma
țiile : x

DRUBETA TURNU-SEVERIN: 
Țintoș, Marincovici, Cizmaru, 
Vîlcu, Robescu, Manea, Mladin, 
Crăciunoiu, Șonea, Wef, Botinca

MINERUI. PETRILA: Tontea: 
Borondel, Panait, Teica, Buzrf,* 
Bălan, Sotir, Moraru, Selcudea- 
nu, Stanciu, Paraschivescu.

I. TUDOR 
corespondent

v

— ¡i-au spus turnătorii de la 
U.R.U.M.P.“-.

■— începem turnarea — spuse 
unul din maiștri.

— Dar — interveni muncitorul 
Rădulescu Tratan — cum tunăm ? 
Cat cel Oda unameă dr amono

ti. Cmn facem f
— Simplu — răspunse secrete- 

mi de partid al rafie*, mc. Be
ției Ștefan. Avem aia o oaia do 
3000 kg. ai care turnăm tmtt. 
Folosim și oda de turnare a oțe
lului și cea de fantă Trebuie to
ta să-i facem un orificiu.

Orificiul « fost jiod. Totul a 
fost făcut pentru turnarea roți m 
bune condifium.^ ledimada >e 
greoaie, cele două cuptoare vărsă
ri din píntetele lor șuvoaie -da 
metal ce aruncau in jur sântei ju
căușe. Cele două macarale din 
secție apucară deodată fiecare áte 
o oală de turnare și se îndepărtări 
spre forma care aștepta. Orificiul 
primei oale a fost deschis. Meta
lul topit începu si curgă. La fd 
se procedă și cu cea de a doua 
oală. Roata a fost turnată. F p*- 
rii o vor avea gata cu 3 rilé h b»- 
le de termen...

Pe fața fiecărui muncitor apă
ru un zîmbet de mulțumire. Apa» 
fiecare trecu la load său de muncă

M. L CALIN
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Prin decretul nr. 284 din 29 
iulie 1960, al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romi ne, au fost 
distinși cu Medalia Muncii ur
mătorii muncitori, tehnicieni $i 
ingineri din cadrul exploatări
lor miniere și a altor 
aparținîud C.C.V.J.

LONEA
Stana loan. Marioane 

ghe, MQIIer Ludovic, 
Adalbert. 
Birluț 
Gulaș 
Levai 
Vasca

unități .

Gheor- 
Coioji 

Băiănescu Manollă, 
Clement, Lakatos Icsii, 
iuliu, Gurski Francisc, 
Andiéi. Zorită 

Iuliu
PETRILA

Sardi losif. Antal 
Gaia Gri gore, Kovacs
man, Sălăjan Aurel, Păsărică 
Nicolae, Tontea Ioan, Zaharia 
Vasile, 
Petru,

toan,

Ervin,
Colo-

Ci?laru loan, Prafa 
Bredan losif.

ANINOASA 
Gheorghe, Grad loan, 
Teodor, lancu Victor, 
loan, Petrov Loghin, 
Gheorghe, Uogureanu 
Man Nicolae, Jurca

Bud 
Szasz 
Lungu 
Danciu 
Vasile,
Octavlan, Rednic loan, Codrea 
Vaaile, Balla Sigismund, Saide 
loan. Elizeu Petru, Mihai Bă
nică, Hidișan Ovidiu, Tarcea 
loan, Moț loan, Ursan Gheor
ghe, Roșea loan, Petrie Ni
colae.

♦ 
» 
t
»
j

VULCAN
Kovacs Emeric, Szabo Baiaj, 

Mitre Mihai, Bogdan Gheor
ghe, Moise loan. Ursa loan, 
Jpbgdan Sabin, Bur Adrian, 

ul I. Moise, Dudui Nicolae, 
Toma D. loan, Antal Lajos

LUPEN I
Nagy loan, Petrie Carol, 

Chada Mihai. Silcjann Petre, 
Dodoaci Pantelimon. Popovici 
loan, Pivovacsek Adam. Jnrj 
Gheorghe, Antal Vasile, lie? 
Ioan, Biro Mihai. Nan Traian,

Blaj loan, Colibaba Eugen, ? 
Deoancä loan, Munteanu Vil- I 

heim, Simion Francisc, Bulzan 
Florea, Matei Dänilä, Lipan 
loan, Magyari Matei, Teodo- 
rescu Constantin, Barta Colo- 
man, Arläu Ioan, Legiarr Do- 
roftei, Georgi Ioan, 
Gheza.

URICANI
Poloboc Constantin.

M. Gheorghe, Zinca C. Florea, 
Vass Dominic, 
Sorescu 
xandru, 
Schmitz 
losif.

Kosta

Molnoș

Nicolae loan, 
Çftimic, Szüszer Aie- 

Voichița C. loan, 
loan, Poiareczkl 1.

C.C.V.J.
Adela, Czegledi An

drei, Coloji (uliu, Albăstroiu 
Florea, Marinescu Gheorghe, 
Pițurcă Constantin, Bej Mihai, 
Belba Petru, Banyai losif, Irl- 
mie Ioan, Legrand losif, In- 
drea Liviu, lordache Traian, 
Miclea Alexandru.

PREPARAT1A PETRILA 
Delian Victor. Ardelean 

Constantin. Rus Carol.
PREPARAȚIA LUPENI

Regheni Pavel, Wilk Emil, 
Brotzingher Andrei, Bănică 
Marin, Mazăre Vssile, Sipoș 

Teodor, David Alexandru, Das- 
cfilu Ștefan, Chiciu losif.

LABORATOR LUPENI 
LSrincz Susans.

LABORATOR PETRILA
Ronay Carol, Sz&ke Maria.

O.C.M.M.
Lazăr Maria, Domik 

xandru, Hogman Anghel, 
ciu loan.

U.R.U.M.P.
Sereș Gheorghe, 

Dezlderiu. Strira 
Kovacs loan. Cioară I 
Toth lalhL

U. E. VULCAN
Mayoș losif, Mriwlsc 

vel, Zsiray SigtamuuL

Holban

de muncitori ți 
la sectorul C.F.F.
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Măgurean | 
Sofrotde, 

losif,

Ale- 
Ber-

Pa-
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înainte de termenul prevăzut
Intr-una din zilele trecute, un 

grup electrogen al termocentralei 
Paroșeni a intrat în reparații pla
nificate. Muncitorii și tehnicienii 
secției de reparații, hotărîți să ob
țină rezultate frumoase, s-au anga
jat într-o consfătuire de producție 
să termine reparațiile înainte de 
termenul prevăzut.

In biroul secției de reparații ter- 
momecanice se discută aprins.

r— Tovarăși ! Azi la orele 9 va 
in&pe descărcarea de sarcină a 
turbogeneratorului II de 50.000 
kW. Deu ia jurul orei 11 va pu
tea începe prima lucrare — spune 
șeful secției ing. Truică loan. Cei 
prezenți n-au mai zăbovit. Mais
trul șef de reparații, comunistul 
Bordei Victor și maistrul mecanic 
Crainic Petru au trecut operativ la 
pregătirea lucrărilor.

Prima operațiune cu care începe 
reparația și revizia turbogenerato
rului este strunjirea și rectificarea 
inelelor, sarcină încredințată ate
lierului mecanic. Tov. Crainic Pe
tru împreună cu utemiștii Abodi 
Gheorghe, strungar și Negreanu 
Gheorghe, lăcătuș au transportat 
de urgență în sala turbinelor dis
pozitivul înzestrat cu masă trans
versală și longitudinală de strun- 
jire.

In jurul turbogeneratorului sînt 
strinși mai mulți muncitori. Ei ur
măresc cu atenție îndemînarea și 
priceperea cu care tînărul strungar 
Abodi Gheorghe strunjește buclele 
excicatricei. Materialul este foarte 
dur dar el cedează în fața cuțitelor 
de vidia. Lucrul este urmărit cu 
o încordare crescîndă. Este vorba 
de minute extrem de prețioase. în 
sfîtșit un zîmbet de mulțumire lu
minează chipul lui Abodi. Primul 
inel a fost strunjit.

— Bine, foarte bine tov. Abodi 
spun parcă privirile celor din 

jur. lh mijlocul celor prezenți se 
află și inginerul Milițescu loan, 
directorul întreprinderii. Și el este 
mulțumit de felul cum decurge lu
crul.

Se trece la operația de rectifi
care a inelelor. Viteza crește. Scîn- 
tei de polizor $e rășpîndesc pretu
tindeni. Ochii strungarului privesc

mereu cu atenție prin ochelarii de 
protecție. După o muncă încorda
tă — de 3 ore și jumătate — prima 
lucrare a fost terminată cu

Termenul de execuție 
cestei lucrări de reparație 
redus cu peste 25 la sută.

Hărnicia energeticienilor
termocentrala Paroșeni garantează 
că și celelalte lucrări de reparații 
sc v'or efectua cu mult înainte de 
termenul prevăzut.

P. ORȘA 
corespondent

succes.
a a- 
a fost

de la
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Colectivului 
tehnicieni de 
Lonea îi revin sarcini mari în 
asigurarea transportării materia
lului lemnos exploatat de către 
muncitorii forestieri de la par
chetele din Jieț, Voevodul, Aușe- 
lul și alte exploatări. Mobilizați 
de organizația de 
tivul sectorului s-a 
îndeplinească lună 
cinile ce i-au stat 
cursul lunii iulie, de pildă, mun
citorii feroviari de la C.F.F. Lo
nea, și-au depășit planul 
transport la tone cu 28,6 
iar la tone kilometrice 
porție de 111,2 la sută.

Un obiectiv de seamă 
vitatea sectorului îl 
obținerea de cît mai multe eco
nomii. Prin reducerea consumu
rilor specifice de combustibil și 
lubrifianți, a materialelor auxi
liare, prin prelungirea duratei de 
funcționare a locomotivelor, au 
fost realizate în acest an peste 
73.300 lei economii.

In fruntea luptei pentru redu
cerea prețului de cost se situ
ează comuniștii Petcu Zacheu, 
Ghiță Paraschiv. Stoica Isac, 
Șorecău Solomon, Szilagvi Ion, 
Munteanu Gheorghe și alții.

V. BUCUR 
corespondent

partid, colee- 
străduit să-și 
de lună sar- 
în față. In

la 
în

de 
sută, 
pro

acti-în 
constituie

Csunderli baci privi mașinile 
care treceau pe drumul scăldat de 
razele soarelui. Mașinile transpor
tau într-una pe vale în sus mate
rial de construcții.

Din acea zi, minerul pensionar 
Csunderli Carol ca și ceilalți lo
cuitori ai cartierului Dealul Bo
bii — Vulcan au devenit martorii 
unor prefaceri care in scurt timp 
aveau si schimbe cartierul con
damnat de stipînirea de odinioară 
la pieire.

Cu fiecare cosi noua ridicată 
Csunderli baci care-și face zilnic 
drum spre șantierul de construcții
— simțea ci întinerește.

Curînd s-au ridicat toate casele. 
S-au adus sobele, s-a introdus apa 
în case. Au venit electricienii, ten- 
cuitorii, zugravii... Cînd totul a 
fost gata Csunderli baci privea cu 
admirație frumoasele case cu cile 
doua și patru apartamente, lumi
noase ca viața celor pentru care au 
fost construite.

Au venit și locatarii. Veneau 
cu mașinile încărcate de mobilă, 
mobilă nouă, lăcuită. Au adus cu 
ei aparate de radio purtate cu gri
jă pe brațe, covoare nou-nouțe, 
lăzi și geamantane, multe geaman
tane ticsite cu rufărie. Noii veniți
— 22 de familii tinere, pline de 
voioșie au prins a se instala fie
care în apartamentul său. Csun
derli baci, vechi locatar al bitrî- 
nului cartier veni să-și cunoască 
vecinii, să le adreseze cuvinte de 
bun venit. S-a dus și a bătut la

Toți muncitorii 
în întrecere

Muncitorii constructori de

trecute în
de produse de 
consum peste

muncitorii .din 
industrie locală

Crește producția 
bunurilor de larg consum

Lună de lună crește produc
ția bunurilor de larg consum 
produse de colectivul întreprin
derii de industrie locală „6 Au
gust“ din Petroșani. Strădein- 
du-se să satisfacă tot mai mult 
cerințele mereu cresdnde ale oa
menilor muncii din Valea Jiului, 
colectivul întreprinderii a reali
zat în cursul lunii 
semnate cantități 
bunuri de larg 
plan.

Tn luna iulie 
întreprinderea de
„6 August“ au livrat unităților 
comerciale din raion 20 tone me
zeluri peste plan, 34 garnituri de 
bucătărie și 12 garnituri de mo
bili combinată în plus.

Rezultate importante în între
cerea socialistă pe întreprindere 
au obținut muncitorii din ramu
ra metalurgică, care și-au între
cut planul lunar de producție cu 
47 la sută, precum și cei din ra
mura alimentară, care și-au rea
lizat planul în proporție de 146 
la sută.

pe 
Șantierul 7 construcții din Lu« 
peni participă cu elan la între
cerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August. întrecerea socia
listă cuprinde în prezent toți 
muncitorii de pe șantier. • 

Intr-o recentă consfătuire 
producție, au fost analizate 
zultatele întrecerii socialiste 
luna trecută. Cu acest prilej a 
reieșit că în fruntea întrecerii 
s-au situat muncitorii fierari-be- 
toniști din brigada condusă de 
comunistul Alexandru Constan
tin. Rezultate însemnate au ob
ținut și brigada de instalatori, 
condusă de tov. Istodor Vintilă, 
care și-a depășit sarcina de plan 
cu 40 la sută, și brigăzile de zi
dari conduse de Căpitanu Gheor
ghe, Banu Ștefan și altele.

V. CIRSTO1U 
corespondent

de 
re
pe

>

o ușă, la apartamentul dl doilea ai 
casei cu numărul 18. l-a dfscbri 
„vecina“, o tinerică de să-t zică 
bătrînul nepoată.

— Soțul meu.? Bate cuiele pen
tru tablouri. 11 chem îndată. Dar 
bătrînul se împotrivi.

— Lasă, nu-l chema. Doar am 
venit si vă cunosc în casă la voi 
și intră binișor din antreu în bu
cătărie, de acolo în dormitorul ti
nerilor.

Gazda îl întâmpină pe bătrîn cu 
bucurie.

— Vedeți ce locuință frumoasă 
am primit 1 Și abia de o lună 
ne-am căsătorit. Ne-am cumpărat 
și mobilă și alte cele trebuincioa
se.

— La cine lucrezi ? — îl între
bă Csunderli baci.

— La Nicoară loan, în sectorul 
111, ca ajutor miner.

— Nicoară-i fruntaș la trei, îl 
știu bine, că doar și eu citesc zia
rul. Am aflat că dați cărbune fest, 
mult, bun și ieftin — așa cum se 
cere.

Bătrîmd pleci apoi condus piriă 
la drum de tînărul locatar Maca- 
vei Nicolae și de soția acestuia. 
Dar nu s-a dus acasă. Traversă 
drumul și se îndreptă spre ultime
le case de pe vale. La casa ce 
poartă nr. 21 s-a oprit nebotărît. 
La care apartament să intre întîi ? 
O carte de vizită prinsă provizo
riu într-o pioneză H atrase atenția. 
Se apropie și citi: Nagy Arcadie, 
ajutor miner, sectorul Vili. Nu 
mai ezită. Intră. 11 întâmpinară doi 
tineri: soții Nagy îl poftiră pe 
bătrin în casă. Bătrînul privi în 
jur. In dormitor tot mobilă nouă, 
ca la Macavei lustruită de să-ți 
faci freza în ea. Zări și aparatul 
de radio tip „București 500“ așe
zat pe o mescioară cu dantelă, co
vorul și tablourile de pe pereți, 
li plăcu. Tot la fel îi plăcu și bu
cătăria dar se sezisă de locul gol 
unde ar fi trebuit să se afle mași
na de gătit. Tinerii parcă îi ghi
ciri gtndul.

— Știi Csunderli baci noi vom 
instala aici aragazul. De fapt încă 
nu l-am cumpărat, dar e o ches
tiune de cîteva zile. Chipul bătrî- 
mdui se lumină și mai mult. Cu 
ani în urmă în cartierul străjuit de 
deanțul Oboroca numai „cucid“- 
ânta și parcă și el a sărăcie lucie. 
Locuitorii cartierului — tot mineri 
și ei — erau veșnic triști. N-aveau 
mei unul o mobilă ca lumea da, 
mi-te radio, aragaz, covoare. In 
curînd alte 20 familii de mineri se 
vor muia în alte case nou cons
truite în vechiul cartier din Dea
lul Babii.

M. LAZUR ‘

Utemiștii de la filatura tupeul participa 
cu entuziasm la Întrecerea

Filatura Lupeni lucreazăLa 
un mare număr de tineri, majo
ritatea membri ai U.T M. Tinere
tul întreprinderii noastre, însu
flețit de exemplul comuniștilor, 
participă cu entuziasm, alături 
de întregul colectiv al fabricii, 
la întrecerea socialistă pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel deal III-lea Congres al 
P.M.R.

Organizația U.T.M. din filatu
ră și-a îmbunătățit în ultima 
vreme preocuparea pentru înca
drarea tinerilor în formele spe
cifice de organizare a tineretu
lui în producție, în brigăzi de 
tineret, brigăzi de calitate, 
posturi utemiste de control 
îndeosebi pentru antrenarea ti
nerilor la întrecerea pe profesii, 
care a luat o amploare deose
bită în ultima vreme 
Filaturii Lupeni.

In cursul ultimelor 
prinderea noastră a 
succese în realizarea 
de plan. La indicii productivita
tea muncii, preț de cost și cali
tate, avem realizări care n-au 
mai fost atinse de colectivul fa
bricii. La aceste realizări.' tinerii 
din fabrică, participînd cu entu
ziasm la întrecerea pe profesii, 
și-au adus din plin contribuția. 
La întrecerea socialistă pe pro
fesii participă, în toate secțiile 
productive, toți utemiștii și un

în 
Și

în cadrul

luni între- 
înregistrat 

sarcinilor

mare număr de tineri neutemiști, 
iar 14 utemiști au obținut în ca
drul întrecerii pe profesii titlul 
de „cel mai bun“ în profesia res
pectivă.

Întrecerea socialistă pe profe
sii s-a desfășurat cu multă în
suflețire mai ales în cadrul sec
țiilor a Il-a și a Ill-a. In aceste 
secții obiectivul principal al în
trecerii a fost îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea 
procentului de rebuturi.

La secția a Il-a întrecerea pe 
profesii a dat naștere unși ini 
țiative valoroase în vederea îm
bunătățirii calității produselor. 
Este vorba de inițiativa „la două 
mii de bobine nici una deșeu“ 
lansată de comunistul Huzum 
loan și utemistul Dabu Florian. 
Pînă la această inițiativă, în sec
ția a Il-a filatură deșeurile au 
depășit cu mult limita admisă. 
La fiecare 2—300 de bobine se 
rebutau cîte 3—4. La început 
inițiativa de a realiza 2000 de 
bobine fără nici un deșeu părea 
ceva greu. Dar prin munca po
litică desfășurată de organizația 
de partid și de U.T.M., această 
inițiativă a cuprins întreaga sec
ție. In decurs de 2—3 luni, în
suflețiți de exemplul fruntașilor 
care au realizat chiar peste 
30.000 bobine fără nici un de
șeu și. muncitorii cu o mai sla-

pe profesii
bă pregătire profesională au 
ținut 3—4.000 de bobine fără 
rebut.

In cadrul secției a ill-a de ti
neret întrecerea pe profesii â ri
dicat de asemenea la un nivel 
superior realizările în produc
ție. Rezultatul principal al în
trecerii pe profesii este acela că 
în această secție toate brigăzile 
își depășesc angajamentele lua
te în întrecere. Acest succes ește 
o urmare a faptului că, odată 
cu antrenarea tinerilor în între
cere, organizația U.T.M. a avut 
o preocupare susținută pentru 
ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor. Toate muncitoarele 
din secția depănat au fost înca
drate în cursuri de calificare. 
Organizația U.T.M. din secția 
Ill-a a urmărit îndeaproape 
participarea tinerelor muncitoare 
Ia cursuri și însușirea de către 
ele a celor predate de ingineri 
și tehnicieni. Ridicarea califică
rii profesionale a ajutat pe multe 
din brigăzile de tineret să se si
tueze pe primele locuri în între
cerea pe -profesii. Astfel titlul de 
cea mai bună brigadă de mași
niste .a fost obținut de brigada 
condusă de tînăra Meszaros 
Xenia, brigada tov, Moga Vero- 
nica a cucerit titlul de cea mai 
bună brigadă de legătoare. Frun
tașe în întrecerea pe profesii 
sînt și brigăzile conduse de tov.

ob-

Mureșan Valeria de la bobinaj, 
Maxim Georgeta de la sortare, 
Toth Florica de la împachetat 
bobine iar titlul de cea mai bu
nă brigadă de calitate a fost cu
cerit de tov. Dumitrescu Ioana. 
Individual, întrecerea pe profesii 
a fost cîștigată de mașinîsta 
Cîmpeanu Ana II, sortăreasa 
Maxim Georgeta și bobinatoare» 
Iaschevici Albina.

Datorită rezultatelor frumoase 
obținute, pe ultimele două luni 
planul de producție pe întreprin
dere a fost 
tímentele.

întrecerea 
totodată la 
profesionale 
bunătățirea 
ducție și la 
rii atît a muncitorilor cît și a ca
drelor tehnice față 
sarcinilor de plan

In întrecerea pe 
fabrica noastră au 
nele deficiențe. Noi n-am ținut 
întotdeauna o evidență precisă a 
rezultatelor întrecerii, n-am or
ganizat o publicitate largă și o- 
perativă a rezultatelor obținute. 
Pe viitor organizația U.T.M. din 
întreprindere se va strădui să 
lichideze aceste neajunsuri, să 
obțină rezultate și mai de seamă 
în 
că 
le

depășit la toate sor-

pe profesii a dus 
ridicarea calificării 
a tinerilor, la îm- 
disciplinei în pro- 
întărirea răspunde-

de realizarea

profesii în 
existat și u-

antrenarea tinerilor din iabri- 
la. înfăptuirea sarcinilor ce 
stau în fată.

STAN BANA
secretar al comitetului U.T.M.

Filatura Lupeni
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ZIUA FEROVIARULUI SOVIETIC
MOSCOVA1 8 (Agerpres). — 

TASS anunță:
Ziarul „Pravda“ publică un 

articol semnat de Borîs Bescev, 
ministrul Căilor de Comunicație 
al U.R.S.S. consacrat tradițio
nalei sărbători sovietice, Ziua 
feroviarului.

După cum arată B. Bescev, 
în prezent Uniunea Sovietică de
ține primul loc în lume în ceea 
ce privește lungimea liniilor e- 
lectriflcate și ritmul electrifică
rii transportului feroviar. Volu
mul transporturilor efectuate cu 
mijloace de tracțiune Diesel șf e- 
lectrice reprezintă 44 Ia sută din 
volumul total al transporturilor 
feroviare din U.R.S.S. Volumul

transporturilor feroviare sovieti
ce cu tracțiune Diesel șî electri
ce depășește de peste trei ori în
tregul volum al transporturilor 
feroviare din Anglia, Franța, 
R.F.G., Italia, Austria și Spania 
la un Ioc. După cum arată Bo- 
ris Bescev încă în anul acesta 
va fi electrificat în întregime 
sectorul cel mai important al re
țelei feroviare sovitetice, Moscova 
— Kuibîșev — Celeabinsk — 
Itkutsk. Aceasta este linia de 
cale ferată pe care se execută 
cel mai mare volum de transpor
turi din lume. Ea leagă regiu
nile centrale ale părții europene 
a U.R.S.S. de Ural și Siberia.

poli- 
legă- 
Con- 

diplomatic al
Times“, recu- 
occi dent ale și 
au exercitat

o

S. U. A. încearcă să momească 
cu dolari țările

WASHINGTON 8 (Agerpres) 
După cum transmite agenția 

Reuter, luînd cuvîntul la 8 august 
în fața Senatului S.U.A,« senatorul 
democrat Mike Mansfield a supus 
unei critici puternice planul guver
nului Eisenhower de a acorda un 
„ajutor“ de 500.000.000 dolari u- 
nor țări din America Latină. După • 
cum se știe, prin acest plan, care 
urmează să fie supus Congresului 
luna aceasta, guvernul S.U.A. în
cearcă să atenueze scăderea catas
trofală a prestigiului său în țările 
latino-americane ca urmare a po
liticii agresive dusă împotriva Cu
bei.

Americii Latine
în cuvîntarea pe care a rostit-o 

în fața Senatului, Mansfield a sub
liniat că ¡.Statele Unite încearcă 
să momească cu dolari țările Ame
ricii Latine înainte de discutarea 
relațiilor dintre S.U.A. și Cuba cu 
prilejul întrunirii conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
O.S.A.”.

Senatorul Mansfield a cerut ca 
Statele Unite să recunoască Cubei 
dreptul de a întreține relații cu 
oricare țară din lume, subliniind 
că ele trebuie să adopte o politică 
de neintervenție în afacerile inter
ne ale CubeL sau oricărei alte na
țiuni americane

O—--------------

„Sunday Times“ 
despre presiunile 

puterilor occidentale 
asupra 

lui Hammarskjoeld 
LONDRA 8 (Agerpres). 
Intr-un articol consacrat 

ticii guvernului englez în 
fură cu evenimentele din 
go, corespondentul 
ziarului „Sunday 
noaște că puterile 
în special Anglia
presiuni asupra iui Dag Ham
marskjoeld, secretarul general al 
O.N.U., pentru ca el să-și anu 
leze hotărîrea de a trimite tru
pele O.N.U. în provincia congo
leză Katanga, conform hotărîriî 
Consiliului de Securitate.

„In aceste zile de 
de la Leopoldville, 
pondentul ziarului, 
lui Angliei, i-au fost 
tiuni să încerce să-l 
dl. Hammarskjoeld
de a mai stărui ca trupele O.N.U. 
să intre în Katanga. După cit 
se pare glasul ambasadorului îm
preună cu glasuri^ altora și-a 
făcut efectul“.

încordare 
scrie cores- 
ambasadoru- 
date instruc- 
convingă pe 
să renunțe

—O-----

Samavolniciile poliției militare 
..... a lui Chombe

LEOPOLDVILLE 8 (Ager
pres).

După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse 
din Elisabetville, poliția ini|ită- 
ră din localitate, condusă de o'fî- 
țeri belgieni, a atacat sediul 
partidului „Balubakat“ care se 
pronun|ă pentru unitatea Congo- 
ului.

„In ziua de 6 august, spune 
corespondentul agenției France 
Presse. această mică clădire si
tuată în cartierul african al 0- 
rașului, prezenta o priveliște la
mentabilă : geamuri sparte, bu
căți de hîrtie pe jos, mobila de
teriorată. Nu se putea intra în 
clădire deoarece în camere maî 
dăinui au încă gazele lacrimo
gene“.

Parlamentarul Prosper Mvam
ba, președinte ad-interim al par-

. »J

tidului „Balubakat“, a declarat 
reprezentanților presei: , Acesta 
este al treilea atac din ultimele 
săptămîni...' D-am vizitat perso
nal pe' premierul Chombe pentru 
a-protesta. Am încercat zadarnic 
să avem o întrevedere cu dr. 
Bunclie“ (secretar general ad
junct al O.N.U.).

Prosper Mvamba a declarat în 
continuare că partidul „Balbai- 
kat“ cere aducerea trupelor 
O.N.U. în Katanga, restabilirea 
păcii și libertății, îndepărtarea 
capitaliștilor belgieni și recu
noașterea guvernului central al 
Congo-uluî

Noi acțiuni ale revanșarzilor 
vest-germani

BONN 8 (Agerpres)
La Stuttgart a avut loc o adu

nare a revanșarzilor vest-germani 
convocată de organizația reacțio
nară „uniunea refugiaților“.

După cum reiese din relatările 
apărute în presă, participanții la 
adunare au adoptat o „declarație“ 
în care se cere ¡.retrocedarea“ teri
toriilor alipite după război Polo
niei și Cehoslovaciei.

La adunare a luat cuvîntul pre
ședintele R. F. Germane, H. Lubke.

MĂRTURII
PARIS 8 (Agerpres) — TASS 

anunță :
Protejații monopolurilor ameri- 

cano-belgiene, din provincia con
goleză Katanga cer imperialismu
lui internațional să acorde un 
sprijin cit mai activ guvernului 
marionetă Chombe. Kibwe, minis
trul de Finanțe al «,guvernului“ 
Katanga, care s-a oprit în Belgia 
în drum spre New York, a decla
rat fără ocol ziariștilor că Chom
be vrea să-și asigure recunoașterea 
oficială a puterilor occidentale, 
precum și sprijinul lor în Consi
liul de Securitate.

Totodată.Kibwe a făcut o măr
turisire grăitoare care arată clar ce 
interese apără marionetele din 
Katanga. După cum anunță agen
ția France Presse, Kibwe a decla
rat : „lumea liberă (astfel denu
mește lacheul monopolurilor, Kib
we, țările imperialiste n.r.) are o 
ultimă șansă, deoarece dacă miine 
Katanga va trece în lagărul țărilor 
africane procomuniste (Statei« in-- 
dependente din Africa n.r.), ea va 
fi pierdută pentru lumea liberă“.

I

Mitingul de
CONAKRY 8 (Agerpres)
După cum transmite corespon

dentul agenției France Presse, la 
Conakry a avut loc un miting de 
masă la care au luat cuvîntul Seku 
Ture, președintele Republicii și 
guvernului Guineea și Patrice Lu
mumba« primul ministru al Repu
blicii Congo.

«.Cinste și glorie tuturor statelor 
care au recunoscut aspirațiile fi
rești ale popoarelor africane și au 
condamnat necondiționat imperia
lismul și colonialismul, a declarat 
Seku Ture. Era în primul rînd de 
datoria O.N.U.« a spus el în con
tinuare, să manifeste respect față 
de suveranitatea unui popor 
fost victima unei agresiuni 
colaboreze cu guvernul lui-, 
rul care poate hotărî în ce 
trebuie folosite forțele armate in
ternaționale“.

Seku Ture a relevat necesitatea 
de a se asigura integritatea terito
rială a Republicii Congo. Este ne
cesar, a arătat el, ca organizațiile 
internaționale «,să pună capăt pe
rioadei tutelei“.

Seku Ture a anunțat în încheie-
----------------- O

care a 
$i să 

singu- 
spirit

Ia Conakry
re că a adresat O.N.U. o telegra
mă cerînd autorizația de a pune 
la dispoziția guvernului congolez. 
pentru eliberarea provinciei Katan
ga, forțele armate guineeze care 
staționează în prezent în Congo.

Luind apoi cuvîntul, Patrice Lu- J 
mumba a condamnat cu hotărîre 
încercarea provinciei Katanga de 
a se separa, ca urmare a complo
tului pregătit de Belgia cu asen
timentul aliaților ei.

„Nu pot înțelege, a adăugat Lu» 
mumba, de ce secretarul general al 
O.N.U. în loc să trimită trupe în 
Katanga, a preferat să ducă tratati
ve cu privire la traducerea în viață 
a hotărîrii Consiliului de Securitate. 
Dată fiind această luare de pozi
ție, socotim că secretarul general 
al O N.U. nu și-a îndeplinit sco
pul în această problemă. Guvernul 
Republicii Congo a hotărît ca în 
cadrul suveranității1 sale să-și în
deplinească datoria, și vom 'găsi 
noi înșine o ieșire din această si
tuație dificilă“. „Ii vom azvîrli pe 
colonialiști afară din Africa“, a > 
spus primul ministru.

Comunicatul comun cu privire la tratativele 
dintre reprezentanții guvernelor

Republicii Congo și Republicii Guinee^
CONAKRY 8 (Agerpres)
în seara de 6 august a fost dat 

publicității la Conakry comunicatul 
comun cu privire la tratativele 
dintre reprezentanții guvernelor 
Republicii Congo și Republicii Gui
neea care au avut loc cu prilejui 
vizitei oficiale a primului ministru 

- congolez, Lumumba în Guineea, 
‘în comunicat se subliniază satis
facția cu care popoarele Africii ur
măresc lupta poporului congolez 
pentru consolidarea independenței 
și unității țării sale și sprijinul de
plin pe care Republica Guineea, a- 
lături de celelalte state africane, îl 
acordă Republicii Congo în aceas
tă luptă.

în comunicat se subljniază că 
cele două guverne au hotărît strîn-

gerea legăturilor între popoarele 
țărilor lor în domeniul economic, 
cultural, social și al asistenței teh
nice. Ele și-au exprimat de aseme
nea dorința de a se ajunge la o 
întîlnire grabnică a reprezentanților 
statelor africane pentru a se crea 
condiții favorabile în vederea ins
taurării unei colaborări rodnice 
între țările Africii. Comunicatul 
exprimă de asemenea solidaritatea 

. celor două țări cu lupta pȘPiMin
dependență a poporului- algeH Sa

------------------- = ♦ ♦ ♦« =--------

Agravarea situației politice din Iran
BAGDAD 8

TASS anunță : 
w Ziarul „Ar Rai 
formează despre
tuațieî politice interne din Iran

(Agerpres). —

ai Ramm'* ín- 
agravarea sr-
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Naționalizarea «marilor întreprinderi 
din Cuba
le americane care au intrat în pa
trimoniul Cubei societățile „Cuban 
Electric Company“, „Cubany “ 
lephone Company“, „Kasso“ 
„Sindair Oii Company”, cele 
rafinării de zahăr americane 
Cuba, precum și proprietățile < 
paniei „United Fruit“. în decretul 
de naționalizare — care, după cum 
relatează agențiile de presă occi
dentale, a fost primit cu aplauze 
îndelungate de participanții la mi
ting — se subliniază că măsura de 
naționalizare a fost adoptată ca o 
urmare a acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite împotriva Cubei.

americane
HAVANA 8 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că în 

noaptea de 6 spre 7 august, pri
mul ministru al Cubei, Fidel Cas- 
tro, a ținut un discurs în fața a 
peste 50.000 de participanți la 
mitingul de închidere al Congre
sului tineretului din America La
tină« care s-a desfășurat zilele aces
tea în capitala Cubei. El a anun
țat naționalizarea de către guver
nul cuban a tuturor marilor între
prinderi americane de pe teritoriul 
Cubei, Decretul guvernamental de 
naționalizare citează printre firme-

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

Te- 
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36 
din 

corn

în legătură cu alegerile care au 
loc acolo.

Ziarul relatează despre cioc
niri între tortele siguranței in
terne ale politiei de pe o parte, 
și participantii la demonstrație, 
pe de altă parte. Ciocnirile s-au 
soldat cu morti și răniți- Astfel 
zilele acestea în localitatea Tad 
Alias (din apropierea orașului 
Rest) politia a dteschis tocul 
împotriva demonstranților. Trei 
persoane au fost ucise și cel pu
țin 8 persoane au fost rănite 
grav.
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Pentru dezarmarea generală, 
pentru colaborare pașnică între popoare

DJAKARTA 8 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 8 august, cu prilejul împlini
rii a 15 ani de la bombardarea a- 
tomică a orașelor Hiroșima și Na- 
gasaki, Comitetul Național indo
nezian al partizanilor păcii a publi
cat o declarație în care cheamă po
porul indonezian să depună fefor- 
tufî ți mai mari pentru R'chidarea 
armelor1 nucleare, pentru dizolvarea 
blocurilor militare, tó intensifice

lupta pentru dezarmarea generală, 
pentru colaborarea pașnică între 
popoare.

în declarație este expusă de ase
menea uriașa primejdie pe care o 
prezintă pentru viața oamenilor 
continuarea experiențelor nucleare 
și se subliniază că folosirea ener
gie: nucleare numai în scopuri paș
nice ooat- aduce în cel mai scurt 
timp fericirea pentru întreaga ome
nire.

Se cere cercetarea 
activității din trecut 

a lui Globke
BONN 8 (Agerpres).
In legătură cu demascarea

conferința de presă de la Berlin 
a trecutului criminal al consilie
rului politic al cancelarului A- 
denauer. secretarul de Stat 
Globke. Josef Weber secretarul 
general al partidului vest-ger- 
man, „Uniunea germanilor“, a 
trimis președintelui Bundestagu- 
lui de la Bonn și tuturor depu- 
taților, scrisori în care cere să 
se creeze de urgentă o comisie a 
Bundestagului • pentru cercetarea 
activității din trecut a Iui Globke. 
După cum relatează buletinul de 
presă al „uniunii germanilor“, 
în scrisori se arată că documen
tele prezentate la conferința de 
presă de la Berlin aduc acuzații 
grave lui Globke ca fiind unul 
din principalii coautori ai legi
lor rasiste hitleriste, potrivit că
rora au fost exterminați milioa
ne de oameni.

PROGRAM DE RADIO
10 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8.00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Mari cîntăreți sovie
tici, 9,30 Vreau să știu (relua
re), 11,03 Piese corale romî- 
nești, 12,00 Lectură din volwnul 
II al romanului „Pămîtit desțe
lenit“ de Mihail Șolohov, 
Răsună cîntecul și jocul pe me
leagurile patriei, 14,00 „Sîntem 
o generație tînără“, ’program de 
cîntece comsomoliste, 15,10 Din 
folclorul popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova I 17,30 In slujba 
patriei, 19,25 „In ritm de tango“, 
muzică ușoară romînească, 20,45 
Muzică din operete de compozi
tori din țări prietene, 21,45 Mu
zică populară romînească inter
pretată de Traian Uilecan. PRO
GRAMUL II. 14,07 Fantezii de 
muzică ușoară, 14,30 „Bucurie-n 
colectivă“, program de cîntece șî 
jocuri, 15,34 Din albumul melo
diilor de muzică ușoară, 16,50 
Curs de lffnba rusă, 17,35 Cîntă 
orchestra Teatrului de estradă 
din Moscova, 19,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 19,30 Montajul muzical-lite- 
rar ,,Gogol și muzica rusă“,
20,30 Cîntare Romîniei socialis
te — Itinerar liric prezentat de 
Ion Brad, 21,20 Concert de mu- 
zică ușoară.
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CINEMATOGRAFE

10 august
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Război și pace (seria 
1-a); AL ȘAHI A : La doi pași 
de graniță; PETRILA: Vînători 
de tigri; ANINOASA : Prima zi 
de pace; VULCAN: Intrigă șî 
iubire. (Responsabilii cinemato
grafelor Lonea, Lupeni. Barbă- 
teni și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna au
gust).
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