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Oamenii muncii din Valea Jiului aproba 
cu câMHra hoiârlrllc sesiunii extraordinare 

a narii Adunârl NaționaleIntre minerii de la Vulcan
Raportul ținut de tovarășul Ghe

orghe Gheorghiu-Dej la sesiunea 
extraordinara a Marii Adunări Na
ționale cu privire la „Situația in
ternațională și politica externă a 
Republicii Populare Romíné", pre
cum și hotărîrile sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romíné sínt 
cunoscute și dezbătute cu viu in
teres de către minerii exploatării 
fruntașe din Vulcan. Toți minerii 
d,e aici își manifestă atașamentul 
\lor deplin față de politica parti
dului și guvernului nostru îndrep
tată spre întărirea păcii în lume 
și destinderea internațională.

Pe cîțiva mineri fruntași i-am ru
gat să-și spună gîndurile despre 
noile inițiative de pace ale țării 
noastre.

Pe șeful de brigadă Tucaciuc ( 
M'bai l-am găsit lucrînd împreu- . 
ni* cu fiul său Tucaciuc Marcel șl i 
cu minerii Pavel Jenică și Durnea ț 
Ioan la abatajul cameră nr. 5 vesti 
iar după amiază l-am întîlnit a- 
casă în mijlocul familiei sale.

Tată a 6 copii, minerul Tucaciuc 
Mibai urmărește cu atenție evolu
ția evenimentelor internaționale fiind 
unul din zecile de milioane de 
luptători pentru pace. Soția sa, 
Varvara, își amintește de anii grei 
ai războiului cînd împreună cu fa
milia au fost nevoiți să pribegeas
că pe drumurile Moldovei ca apoi 
,să se așeze, în 1943, în Valea fiu- I 
lui.

Cit de grea le era viața atunci. ; 
Lucrînd ca miner la Gomănești, Tu
caciuc Mibai abia reușea să-și în
trețină familia. A venit în Valea, 
Jiului unde au găsit aceeași situație 
grea : exploatare, mizerie.

Cită diferență între viața mizeră 
de atunci și cea fericită și luminoa- 

‘ să de astăzi. De aceea Tucaciuc și 
familia sa luptă pentru apărarea 
icestei vieți noi, create sub condu
cerea partidului, luptă ca pretutin
deni în lume să fie pace.

„Inițiativele țării noastre — spu
ne el — exprimă năzuința fierbin
te a poporului romín de a construi 

. în Urăște și de a contribui la des
tinderea încordării internaționale. 
Muncim cu toată inima pentru în-

G. M.

(Continuare în pag 4-a)

In cel mai tânăr oraș minier de pe Valea Jiului — Uri. 
câni — comitetul de femei mobilizează sute de femei să par
ticipe activ la înfrumusețarea orașului. Peste 8000 ore de 
muncă patriotică au fost efectuate în acest an de către femei, 
la amenajarea și îngrijirea peluzelor de flori din fața blocu
rilor, la transformarea orașului nou într-o adevărată grădină 
de flori

IN CLIȘEU: La acțiunea de îngrijire a peluzelor de flori.

Adunarea intelectualilor din Petroșani
Ieri după-amiază în sala clubului 

C.C.V.J. din Petroșani a avut loc 
o adunare entuziastă a intelectua
lilor din orașul Petroșani. Erau 
prezenți ingineri și tehnicieni, cadre 
didactice din învățămîntul superior 
mediu și elementar, medici, artiști 
și alți reprezentanți ai intelectua
lității noastre noi — participanți 
activi la opera de construire a so
cialismului în patria noastră. Ei 
s-au întrunit să-și manifeste ade
ziunea unanimă față de politica ex
ternă de pace și coexistență promo
vată cu fermitate și consecvență de 
partidul și guvernul nostru.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Barna Ioan, prim-sccretar 
al Comitetului raional de partid, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Vîjdea Gheorghe, secretar al 
Comitetului raional de partid, Șu- 
lea Gheorghe, președintele Sfatului 
popular raional, Dănescu Ștefan ac
tivist al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Roman Petru, di
rector tehnic al C.C.V.J., Man Flo- 
rica, directorul Școlii de 7 ani nr. 
1 din Petroșani, Colda Ana, artistă, 
Teatrul de stat „Valea Jiului“, 
Lepădata Constantin, medic eme
rit, directorul Spitalului unificat 
Petroșani, Bădău Victor, directorul 
Școlii medii mixte din Petroșani.

Adunarea populară a fost deschi
să de tov. Șulea Gheorghe care a 
dat. cuvîntul tov. Barna Ioan, care 
a făcut o amplă expunere*’asupra 
desfășurării și hotărîrilor luate de 
sesiunea extraordinară a Marii Adu
lări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne.

în cuvîntarea sa, tovarășul Barna 
Ioan a vorbit despre însemnătatea 
deosebită a lucrărilor recentei se
siuni extraordinare a Marii Adunări 
Naționale și a hotărîrilor sale care 
reprezintă o nouă dovadă a năzuin
ței de pace a poporului nostru în
truchipată în politica externă ferma 
de pace și coexistență pașnică a gu
vernului țării noastre. Vorbitorul a 
subliniat bogăția de idei a Raportu
lui prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fața sesiunii ex
traordinare a Marii .Adunări Na
ționale cu privire la „Situația inter
națională și politica externă a 
R.P.R.“ raport care a făcut o pro
fundă analiză a factorilor princi
pali care determină evoluția vieții 
contemporane, a definit cu claritate 
și vigoare caracterul constructiv al 

politicii externe al statului nostru; 
a exprimat avîntul cu care poporul 
romîn apără cauza păcii.

Republica Populară Română va. 
sta și de acum înainte în primele 
rânduri ale luptei pentru pace, pen
tru coexistență pașnică, a arătat 
tov. Barna Ioan. El a vorbit des
pre eforturile guvernului țării noas
tre în vederea îmbunătățirii rela
țiilor dintre state cu sisteme socia
le diferite, pentru asigurarea coexis
tenței pașnice și mai ales despre im- 
oortanța propunerilor făcute de gu
vernul R.P.R. pentru înscrierea pe 
ordinea de zi a celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a două probleme : „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
state europene aparținând unor sis
teme social-politice diferite“ și „Mă
suri pentru promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între 
popoare“.

însuși faptul — a spus vorbito
rul — că delegația R.P.R. la cea 
de-a 15-a sesiune a O.N.U. va £i 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arată importanța pe 
care o acordă țara noastră proble
melor coexistenței pașnice și dezar
mării generale și totale, care vor fi 
discutate la apropiata sesiune a i 
Adunării Generale a O.N.U.. A- 
ceastă hotărîre a fost primită cu 
un- deosebit entuziasm de întregul 
nostru popor.

Pe chipurile celor prezenți s-a ci
tit aprobarea unanimă față de po
litică externă a guvernului țării 
noastre. în timpul expunerii ei au 
întrerupt adeseori pe vorbitor acla
mând cu căldură pentru partidul 
și guvernul nostru, și-au manifestat 
hotărîrea de a sprijini fără preget 
politica externă a guvernului țării 
noastre.

Apoi au luat cuvîntul participanții 
la adunare, care prin cuvinte calde 
și-au exprimat hotărîrea de a lupta 
cu avînt pentru îndeplinirea sarci
nilor puse de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R., de a sprijini pe de
plin politica externă promovată de 
guvernul R.P.R.

în cuvîntul său, tov. Roman Pe
tru, director tehnic al C.C.V.J., a

(Continuare în pag 4-a)

Preocupările maistrului
Maistrul șef Szabo Dominic se 

întunecă la față.
— Cum, curge prea plinul din 

decantor ?
— Nu știu ce-i de făcut ca să 

nu se mai reverse conținutul de- 
contorului — zise șeful de echipă.

— Reduci apa clară și reparti
zezi prea plinul turnului de apă, 
în așa fel, ca decantorul să poată 
absorbi toată apa. $i altădată să 
fii mai atent ca la casa pompelor, 
să nu funcționeze toate cister
nele pline atunci cînd nu e nevoie.

Șeful de echipă Wilk Emil ieși 
grăbit. Plecă in urma lui și mais
trul șef și se îndreptă spre cabine
tul tehnic al preparației. Mergea 
cu pași mari și apăsați ca omul 
furat de gînduri. Atîtea probleme 
așteptau să fie rezolvate pentru 
asigurarea ritmicității producției, 
pentru creșterea recuperării in 
cărbune cocsificabil.

...Maistrul Szabo se văzu cu 28 
de ani în urmă în spălătoria pre
parației Lupeni. Fusese angajat ca 
ziuaș, deși învățase meserie. 
Lucra din zori și pînă-n noapte. 
Salariile erau mizere. Accidentele 
se țineau lanț căci din partea con
ducerii de atunci nu exista preo
cupare pentru protecția muncit...

Printre fruntașii în lupta pentru tot mai mult cărbune cocsî- 
ficabil de la mina Vulcan se numără și brigada minerului Gantz 
Ștefan. In cursul lunii august brigada sa a dat peste plan. 730 tone 
de cărbune cosificabil pe seama depășirii randamentului planificat 
cu 0,900 tone cărbune pe post. In primele 3 zile din septembrie 
brigada și-a depășit randamentul planificat cu 0,fi80 tone pe post.' 
IN CLIȘEU: Minerul Țărînă Valérián, șef de schimb în brigada 
lui Gantz Ștefan, discutând cu ortacii săi înainte de intrau* în 

*mină.

PRIN MUNCA
Cu puțin timp în urmă, într-o 

adunare generală a organizației 
sindicale, muncitorii, tehniefenii 
și inginerii termocentralei Paro
șeni s-au angajat să execute 
prin muncă voluntară lucrările 
de renovare și amenajare a clu
bului întreprindeiri. Ajutați de 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică și muncind cu însu
flețire angajamentul a-fost rea
lizat. Participanții au efectuat 
peste 2.000 de ore de muncă vo
luntară la refacerea ventilației
și termoficării. lucrări dte zidă-

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

CU PLANUL DEPĂȘIT
Harnicul colectiv de muncitori 

al unității poligrafice din cadrul 
Întreprinderii de industrie locală 
„6 August“ Petroșani a desfă
șurat o muncă intensă pentru 
icalizarea și depășirea sarcini
lor de plan.

Ca urmare a acestui lucru, 
planul de producție pe semes
trul I al anului curent a fost 
realizat în proporție de 128%.

Realizarea și depășirea planu
lui a dat posibilitatea unității 
să realizeze numai în 8 luni din 
acest an, economii la prețul de 
cost în valoare de 60.000 lei.

— A da ! — își zise maistrul 
șef schimbînd brusc firul gîndirii. 
Va trebui să văd ce se poate face 
pentru ușurarea funcționări pompe
lor de circulație și reducerea debi
tului de apă ,

...Studii, calcule, ore de veghe, 
de observație. Dar într-o zi scur
gerea de la sitele din turn, în loc 
să mai treacă în cisterne a fost 
dirijată direct în jgheabul nr. ,3 de 
la bateria 0—10 mm. Maistrul era 
mulțumit de rezultat. O. cantitate 
însemnată de cărbune special se. 
recuperează, astfel ușurtndu-se sar
cina pompelor de circulație. Apoi 
alte îmbunătățiri au , fost aduse- 
sistemului de preparare a cărbune
lui deșt nat bateriilor de cocsifica
re : creșterea reciclării la •: bate
ria de 0—10 a adus la cărbunele 
de sortul 0—10 mm. o recuperare 
sporită cu 1,5 la sută ; evacuarea 
șistului, cu ajutorul , elevatorului 
Rbeo nr. 2, la sortul 10—80 mm. 
fără să. se mai folosească elevato
rul nr. 1 a adus ca rezultat o eco
nomie considerabilă de energie e- 
lectrică și de întreținere a eleva
torului. La fel s-a trecut la des
congestionarea turnului de apă 
prin încărcarea șlamului în siloz 
separat și de acolo in vagoane... ,

VOLUNTARA
rie, săpături, iluminai fluores
cent și zugrăvite. Valoarea lu
crărilor efectuate se ridică la 
cîteva zeci de mii de lei.

In mod deosebit s-au eviden
țiat grupele sindicale ale secții
lor combustibil, reparații și con
strucții și brigăzile utemiste de 
muncă patriotică de la secțiile, 
de turbine, C.F.I. și combustibili 
Clubul a fost dat în folosință. 
Lucrarea constituie o mîndrie * 
întregului colectiv al termocen
tralei Paroșeni.

P. ORȘA 
corespondent

O contribuție însemnată ta ob
ținerea acestor rezultate au , a- 
dus-o membrii de partid Flețan 
loan, Sîrbu Romulus, Orosz Iu> 
liu, Meltiș Sabin, utemiștii Crăi- 
niceanu Petru, Goanță Dumitru, 
Man Rozalia, Ionică Elena șî 
alții fruntași în producție ca Ma
rinescu Nicolae. Mendeîovits isae 
și Guiaș Rozalia.

Trebuie arătat de asemenea 
că imprimatele executate au fost 
livrate în bune condițiuni, de ca
litate și în termenul stabilit.

U. IOAN 
corespondent

Portretul lui Szabo stă la loc de 
cinste pe panoul inovatorilor pre
parației Lupeni, alături de al in
ginerului Filip Gheorghe, al mais
trului Dragomir Ioan și ale, altora 
care prin inovațiile lor .și-au adus 
contribuția la , lupta colectivului 
preparației pentru creșterea recu
perării in cărbune cocsif abil, și 
realizare de economii.

Pentru aportul său în producție, 
de Ziua minerului, maistrul șef 
Szabo Dominic a fost decorat cu 
Ordinul Muncii clasa lll-a. In a- 
ceeași zi de sărbătoare șefii > de e- 
chipă Wilk Emil și Mazăre Vasile, 
dot dintre tinerii care au crescut 
și. s-au format ca. muncitori de 
nădejde în schimbul condus- de 
Szabo Dominic au fost decorați cu 
Medalia, Muncii. ■ .

Pentru maistrul șef Szabo Do
minic creșterea tineretului a cons
tituit întotdeauna o preocupare de 
seamă. Rezultatele, străduinței sale 
se văd. Ele se reflectă în atitudi
nea nouă față de muncă a tinerilor 
săi tovarăși. Ele se oglindesc ■. in 
succesele de fiecare zi ele colecti
vului secției de preparare, succe
se repurtate pe frontul ntrecerti 
socialiste pentru traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de cel de-al 
111-lea Congres al partidului.

. M. LAZUR ’.
A • - * i



STEAGUL ROȘU "

•>sezonu- 
început 

Un ma- 
fotbalu-

Odată cu deschiderea 
lui oficial de fotbal, a 
ți campionatul regional, 
re număr de iubitori ai 

" lui din Vulcan au venit să a- 
siste la primul meci de campio
nat, dintre echipele Minerul Vul
can și Minerul Aninoasa.

egal. Vulcănenii atacă în conti
nuare dar nu reușesc să înscrie 
ratfnd multe ocaeii clare. In mi
nutul 35 Ciutac înscrie cu capul: 
2—1 pentru oaspeți.

In repriza a doua gazdele In
tră hotărîte să modifice scorul. 
Atacă dezlănțuit dar nu reușesc

Minerul Pefrila 
Parîngul I onea 3-2
Chiar de la începutul campioCjinur ue iu iiiixpuiui 

natului cele două echipe, au ma-v 
nifestat serioase lipsuri în ceea,';
ce privește pregătirea tehnică și1 
în special la capitolul disciplină.',

IN CLIȘEU: Un atac la poarta aninosenilor, în care Cotroază 
reia cu capul o centrare a extre mei Chiceanu.

Intîlnirea începe în nota de 
dominare a gazdelor. Dar după 
un minut Furnea țișnește și tra
ge de Ia 16 metri înscriind pri
mul punct al aninosenilor. Vul
cănenii continuă să atace peri
culos. In minutul 14. Nagy în
scrie. imparabil și scorul devine

*

ta vederea începerii 
campionatului raional
Campionatul raional de fotbal 

in care au fost antrenate în anii 
precedenți zeci de echipe din între
prinderile și instituțiile raionului 
se anunță și în anul acesta la fel 
de interesant. Pentru o cit mai ma
re participare a echipelor în acest 
campionat, comisia' raională de pe 
lingă U.G.F.S. artbnță că înscrierile 
formațiilor care vor să participe 
în campionatul raional, s-au prelun
git pisă la 15 septembrie a.c. cînd 
se va face și programarea primei 
etape, care va avea loc la 18 sep
tembrie a.c.

—=»*

! să fructifice nici una din nume- 
i roasele ocazii. Mingea întîlnește 

bara de două ori. Raport de cor- 
nere în repriza a doua 14—4. 
Totuși cei care marchează sînt 
tot oaspeții. In minutul 75 ei în
scriu cel die-al 3-lea gol prin

• Vlad După acest gol îna
intarea vuîcănenilor slăbește a- 
liura, permițînd oaspeților să-și 
mențină scorul.

Arbitrul Ostanciuc de la Deva 
a condus cu greșeli.

Deși în general jocul s-a des>- 
fășurat în limitele sportivității, 
trebuie să consemnăm totuși u- 
nele aspecte dăunătoare. In pri
mul rînd, este timpul ca jucăto
rii să dea ascultare indicațiilor 
antrenorilor în timpul meciului, 
să elimine complet din compor
tarea lor certurilor pe teren, pro
testele la deciziile arbitrului, re
proșurile pentru fiecare greșeală.

ȘT. EKART■■»■

POPICE
In vederea începerii noului cam

pionat, secția de popice a asociației 
sportive Viscoza Lupeni și-a reluat 
antrenamentele, atît la băieți cît și 
la fete.

Astfel, pentru ca 
să fie inai eficace, 
împărțit în două 
tr-o echipă joacă 
ani iar în cealaltă 
35 de ani. Duminică, aceste echipe 
s-au întilnit pentru a patra oară. 
Victoria a revenit celor sub 35 de 
ani cu 1760 p.d. față de 1724 cît 
au realizat cei peste 35 de ani și 
astfel că, după cele 4 întîlniri din
tre cele două formații scorul a de
venit 2—2.

S-au evidențiat Moldovan Vasile
I cu 385 p.d. și Moldovan Vasile
II cu 351 p.d. de la echipa sub 35 
ani și Balasz Petru, Vultur Gheor- 
ghe de la echipa celor peste 35 dc 
ani.

Și echipa feminină a aceleași a- 
sociații și-a reluat pregătirile pen
tru viitorul campionat care va înce
pe la 1 octombrie 1960.

S. BALOi 
corespondent

antrenamentele 
jucătorii s-au 
echipe. In- 

cei sub 35 de 
cei trecuți de

» 1
Exemplu, jucătorul Jelecuteanu 

de la Minerul Petrila la o ac- • ’ 
țiune în fața porții lonenilor Ș 
și-a lovit intenționat adversarul? 
(Chircu). Imediat au și ripostat < 
însă și Stoicoiu II și Dima de? 
la Lonea care hau lovit pe Je- < 
lecuteanu. £

Antrenorii împreună cu con-£ 
ducerile secțiilor de fotbal din$ 
cadrul celor două asociații spor-? 
tive vor trebui să ia măsuri îm-c 
potriva acestor abateri care um- < 
breșe activitatea întregului co-ț 
lectiv. i

Primele minute aparțin echi-î 
pei oaspeților care inițiază mai 
multe atacuri | 
minutul 11, 1 
mite peste Panait la Mîrnea ca-' 
re țîșnește și marchează de la 13'! 
m. Două minute mai tîrziu la o,' 
acțiune în fața porții lui Dima,! 
Stanciu centrează, Dima ieseî 
inoportun din poartă, respingînd ] 
în picioarele lui Paraschiv care'.’ I 
marchează peste el: 1 — 1. Pînă<,• 
la sfîrșitul reprizei inițiativa o., 
are .Minerul. La o lovitură liberă 
de la 18 m. executată de Paras-h

are inițiază mai^j 
periculoase. In,; 

Mac (Lonea) tri-h

$

3

i

>
►
►

chiv mingea lovește zidul lone-'
• 1 —- Or— — r- Li <1 t-' 4 —~1 /"* T 1 *1 4 O ir

INTERVIUL NOSTRU

a ajuns «Casca 
ia sectorul

demonstrația oamenilor 
muncii din Valea Jiului cu pri
lejul zilei de 23 August, minerii 
sectorului II al minei Vulcan au 
purtat în mijlocul lor cu îndrep
tățită mîndrie „Casca de aur a 
tehnicianului“.

Tovarășul Farkas Laurențiu, 
tehnician ajutor șef al sectorului 
II a vorbit unui redactor al zia
rului nostru despre felul cum a 
muncit întregul colectiv al sec
torului pentru a obține frumoa
sele rezultate care le-a adus titlul 
de sector fruntaș pe bazin. Iată 
ce a declarat

- - După o 
atît mina cît 
nu s-a putut 
tele obținute, asta în primele trei 
luni ale anului, activitatea mi
nerilor din sectorul II s-a îm
bunătățit simțitor. Organizația 
de partid, conducerea minei 
ne-au ajutat și sprijinit în lichi
darea lipsurilor existente, ne-au 
îndrumat în mod concret pe ca
lea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de producție. In acest 
scop a fost alcătuit și un plan 
de măsuri tehnice și organizato
rice eficiente. Brigăzile de mi
neri mai slabe au fost întărite, 
s-a Intensificat întrecerea socia
listă pe profesii între toate bri
găzile din sector cu obiective 
concrete, s-au luat măsuri ca a- 
provizionarea locurilor de mun
că cu materialele necesare și 
goale să se facă în mod ritmic 
și în cantități suficiente, lucru 
care a fost urmărit îndeaproape 
de maiștrii mineri. Lucrul în a- 
bataje a fost reorganizat, brigă
zile au fost dotate cu necesarul 
de scule, fiecare tehnician și 
maistru răspunzind de activita
tea unei sau a mal multor bri
găzi; brigăzile au fost ajutate și 
îndrumate mai mult ca înainte 
contribuind astfel Ia înlăturarea 
neajunsurilor ivite. S-a extins 
în mare măsură perforajul elec
tric la lucrările miniere, utila
jele au fost folosite în mod ra
țional și la capacitatea cit mai 
apropiată de cea nominală. In 
vederea obținerii economiilor, 
consumurile specifice de lemn și 
exploziv au fost urmărite in mod 
riguros pe baza fișelor limită, 
iar în privința îmbunătățirii ca
lității cărbunelui s-a depus o 
muncă însuflețită pentru alege
rea șistului vizibil și reducerea 
numărului de găuri, fapt care a 
făcut să scadă considerabil pro
centul de cenușă în cărbune și 
să se îmbunătățească granulația 
cărbunelui. In urma măsurilor a- 
plicate și a eforturilor depuse de 
colectivul sectorului nostru am 
reușit să obținem rezultate în-

de aur» 
II Vulcan

el :
perioadă în care 

și sectorul nostru 
lăuda cu rezulta-

nilor, își schimbă direcția iar$ 
Dima prins pe „picior greșit“ S 
nu mai poate interveni — gol: < 
2—1 pentru Minerul, scor cu ca- £ 
re se termină prima repriză. £

La reluare în minutul 68, Mîr- £ 
nea reia o centrare a lui Stoicoi <C 
II șulînd puternic în colțul £ 
stîng aducînd egalarea 2—2. In £ 
min. 88 Iacob centrează peste c 
întreaga apărare a lonenilor pî-? 
nă la extrema dreaptă Anca ca-J 
re preia din voleu și înscrie înj 
colțul drept jos. Astfel întîlni-;! 
rea se termină cu scorul de 3—2? 
pentru Minerul Petrila. I

C. COTOȘPAN «

școala sportiva dc elevi - locul dc perfecționare 
tinerelor talente

> 
»
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In anii democrației-populare, 

mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră, devenită proble
mă de stat, a cunoscut o amplă 

i dezvoltare cuprinzînd mase largi 
' de oameni ai muncii. Pe lingă mă

rirea considerabilă a numărului 
grupărilor sportive și a celor care 
practică sportul, statul a înființat 
nenumărate școli speciale în care 
tinerele talente își perfecționează 
aptitudinile sportive, își îmbunătă
țesc performanțele, practicind spor
tul în mod științific, metodic.

O astfel de școală a luat ființă 
și în orașul Petroșani în toamna 
anului 1954 — școala sportivă de 
elevi. Pe atunci ea avea două sec
ții — baschet și handbal, — cuprin- 
zind un număr de circa 40 elevi. 
An de an însă tinerii elevi cu apti
tudini sportive au mărit rindurilc 
acestei școli în care profesori cu 
o înaltă calificare îi pregăteau cu 
atenție și competență. De două ori 
pc săptătnină sala de sport a Șco
lii medii mixte pe lingă care func
ționează școala sportivă, sau tere
nul de sport Elevul erau animate - 
de antrenamentele tinerilor sportivi.

Deși echipele acestei școli erau 
relativ tinete ele au susținut nu

numărului

nicroase întreceri, participind și la 
campionatele de calificare în care 
au obținut rezultate bune. De pildă, 
în campionatul școlilor medii și pro
fesionale atît echipa de fete la hand
bal cit și echipa de băieți a Școlii 
profesionale Petroșani au ocupat 
locul II pe țară, iar la competițiile 
dotate cu cupele „l.jMai“ și „9 
Mai" din acest an la care au parti
cipat echipe din Timișoara, Tg. 
Jiu; Craiova, Arghita, echipele Șco
lii sportive de elevi din Petroșani 
au cucerit frumoasele trofee puse în 
joc.

Printre absolvenții acestei școli 
care au fost trimiși în tabere de 
specializare pe țară în această va
canță patru băieți și două 
fete au fost selecționați pentru lo
tul republican de juniori. Este de 
asemenea interesant de consemnat 
faptul că la această școală pot fi 
înscriși numai fruntași la învăță
tură, ceea ce constituie un stimu
lent pentru elevi.

In noul an de învățămînt Școala 
sportivă de elevi își deschide por
țile cu trei secții, handbal, schi și 
gimnastică primind alături de cei 
190 de elevi din anii II și III încă

60 în anul I. îndrumați de profe
sorii de educație fizică ca Barabaș. 
Bartha, Pinten, ți în acest an școala 
va pregăti tinere talente constituind 
o adevărată pepinieră pentru for
mațiile de performanță din raion. 
O dovadă a acestui fapt este că în 
echipa de handbal în 7 Știința care 
a promovat în anul acesta în cate
goria A activează 7 absolvenți ai 
Școlii sportive de elevi.

In această perioadă activitatea 
principală a profesorilor acestei 
școli este recrutarea, dintre elevii 
claselor IV—VII a tinerelor talen
te care vor fi pregătite in cadrul 
școlii sportive de elevi. Diriginții 
claselor amintite au datoria să spri
jine munca profesorilor de educație 
fizică, recomandînd în primul rind 
pe elevii fruntași la învățătură dez- 
voltîndu-le în acest fel atît dragos
tea pentru sport dt și dragostea 
pentru învățătură. De asemenea și 
celelalte școli din orașul Petroșani 
trebuie să urmeze exemplul Școlii 
medii mixte care a acordat un 
mare sprijin școlii sportive de e- 
levi — locul cel mai potrivit de 
perfecționare a tinerelor talente in 
sport.

M. DUMITRESCU

I.
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semnate care ne-au situat în 
fruntea întrecerii între sectoa
rele miniere din Valea Jiului.

In perioada 1 Măi — 30 iulie 
a. c. randamentul pe sector a 
sporit țață de cel planificat cu 
0,225 tone de cărbune. In urma 
acestor randamente minerii sec
torului nostru pe lingă că au \ 
recuperat pierderile din primul 
trimestru dar au obținut și pes
te sarcina de plan o cantitate de 
peste 1900 tone de cărbune coc- 
sificabil. In luna iulie s-a îmbu
nătățit calitatea cărbunelui și 
s-a redus consumul de lemn de 
mină cu 5,100 m.cJlOQO tone de 
cărbune. Astfel sectorul nostru 
a obținut o reducere a prețului 
de cost cu 12 la sută față de cel 
planificat.

Rezultatele obținute în cinstea 
Zilei minerului, distincția acor
dată sectorului nostru în urma 
acestora, ne-au însuflețit și mai 
mult în munca noastră. Minerii 
sectorului II sínt hotărîți să de
pună eforturi susținute pentru a 
nu ceda distincția primită. Suc
cesele obținute de ei în cursul 
lunii august dovedesc acest lu- 1 
cru. Planul de producție a fost 
depășit cu 878 tone de cărbune 
cocsitfcabl! iar randamentul me
diu lunar de 2.J00 tone de căr
bune pe post atins acum pentru 
prima dată de sectorul nostru, 
depășește cu 240 kg. cărbupe pe 
cel planificat.

In viitor ne vom strădui să i& ră- 
mînein mai prejos ca pină acum. 
Prin introducerea unor mașini 
de încărcat viteza medie lunară 
de avansare în abatajele cameră 
va spori la 82 m., în cursul lunii 
septembrie se vor Introduce spre 
experimentare în abatajele ca
meră crațere blindate șî se va 
organiza lucrul după graficul 
ciclic la un abataj frontal pe 
stratul 3 în vederea extragerii 
a două fîșii de cărbune pe zi. 
Acestea sínt doar cîteva din mă
surile care aplicate și respectate 
vor contribui, alături de hotărî- 
rea și efortul minerilor sectoru
lui II Vulcan la obținerea de noi 
si însemnate succese în produc- 
ti«.
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Buțică n-a absolvit 
clasa VIII-a

£■5^ ttn an în urmă. Tînărul 
Buțică Constantin pățea în Uri- 
cant, alături de alți tineri dornici 
de învățătură, pe poarta larg des
chisă a școlii medii serale. Erau 
31 de tineri mineri, lăcătuși, me
canici și electricieni de mină. Popa 
Hor ia. Bora Grigore, Hanciu Pe
tru, Maftei Constantin, Stoiculescu 
Constantin, Ilie Petru, Popescu 
Gheorghe și Călina Cornel t-au 
fost colegi, propuși ca și el de co
misia de selecționare pentru comple
tarea cunoștințelor elementare cu 
cele de cultură generală ce se pre
dau în învățămintul mediu. Orga
nizația U.T.M. l-a recomandat cu 
căldură, iar tovarășii săi de mun
ci de la atelierul de reparații a 
locomotivelor electrice s-au bucu
rat că Buțică va urma cursurile 
învățămtntului mediu alături de 
alți tineri merituoși.

Buțică însă a spulberat încrede
rea colectivului său. Mergea la 
școală cu temele nefăcute, nu era 
atent la explicațiile profesorilor, 
ba și lipsea de la ore. Ca urmare 
— a rămas corigent. Dar pentru 
corectarea notelor avea tot timpul 
să se pregătească. Cele 30 de zile 
acordate pentru pregătirea exame
nelor prin botărîrea din martie 1959 
Buțică le-a folosit în alt scop. iar 
la examenele de corigență s-a pre
zentat sub orice critică.

Buțică a „absolvit“ clasa 
dar nu ca Bora Grigore, 
Horia, Maftei 
Petru și ceilalți 
mează- cursurile 
El s-a dovedit 
nu este demn 
s-a acordat, care nu stă alături de 
tinerii dornici de învățătură. Poate 
această lecție îl va ajuta în viitor.,.

VIU-a,
Popa 

HanciuConstantin,
care în prezent ur- 
clasei a ¡X-a. Nu. 
a fi un tînăr care 
de încrederea ce i
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Din activitatea organizațiilor de partid 
din orașul Lupeni:

Progresul tehnic — în discuția 
comitetului de partid

Ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției prin extin
derea mecanizării lucrărilor din 
subteran și perfecționarea proce
sului tehnologic constituie o con
diție principală a îndeplinirii 
sarcinilor mari care revin în anii 
șesenalului minerilor din Lupeni 
in privința sporirii producției 
de cărbune cocsificabil și redu
cerea prețului de cost. De aceea 
introducerea tehnicii noi, a me
todelor avansate de muncă preo
cupă in mod deosebit organiza 
țiile de partid de ia mină.

In ultima sa ședință, care a 
avut loc zilele trecute, comitetul 
de partid al minei Lupeni a luat 
in discuție activitatea desfășu
rată de cadrele tehnice ale ex
ploatării pentru promovarea teh
nicii noi și perfecționarea pro
cesului de producție. Pe margi
nea referatului prezentat de tov. 
Popeanăș Dumitru, inginer șef 
adjunct al exploatării, au luat 
cuvintui mai mulți
tehnicieni, printre care 
Huda Mihai, Bartha 
Ana Ferdinand și alții.

Pe linia introducerii 
noi — a reieșit din ședința co
mitetului de partid — la mina 
Lupeni au fost obținute unele 
realizări. Armarea metalică a 
fost introdusă în 8 abataje fron
tale. Din abatajele armate me
tilii s-au extras 156.940 tone de 

-'Cărbune, s-au realizat 
te economii de lemn, 
sectorul IU, de pildă, 
cuirea armăturilor de 
armare in fier s 
70.000 lei economii. Au fost ob
ținute realizări și în privința ex
tinderii mecanizării abatajelor, 

cărbunelui

gineri și tehnicieni să-și intensi
fice necontenit preocuparea pen
tru ridicarea nivelului tehnic al 
producției. Organizațiile de par
tid trebuie să desfășoare o sus
ținută muncă politică spre a an
trena fiecare muncitor, inginer 
și tehnician la introducerea teh
nicii noi și perfecționarea proce
sului de producție.

chis Ia Lupeni cursul de instrui
re a propagandiștilor. Acest curs 
este urmat de toți propagandiș
tii din oraș.

♦
*

PUBLICITATE

mineri și 
și tov. 

Dionisie,

tehnicii

înșemna-
Nutnai la 
prin înlo- 
lemn cu 

s-au obținut

tinderii mecanizării 
a tăierii și încărcării 
etc.

Scoțînd în evidență 
țile existente pentru 
rea continuă a procesului de pro
ducție, ședința comitetului de 
partid a cerut colectivului de in-

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

posibilită- 
mecaniza-

Pregătirea propagandiștilor 
de partid la ordinea zilei
Propagandistul este figura 

centrală a învățămintului de 
partid. Succesul desăvîrșirii în- 
vățămîntului depinde in mare 
măsură de pregătirea și calitatea 
propagandiștilor.

in acest an școlar învățăm in
tui de partid de pe lingă orga
nizațiile de bază care aparțin 
comitetului orășenesc de partid 
Lupeni cuprinde cu 6 cercuri 
mai multe decit in anul școlar 
trecut. A crescut mai ales nu
mărul candidaților de partid și 
a tovarășilor din activul fără de 
partid cuprinși în invățămint. 
Numărul candidaților de partid 
care vor studia în diferite cer
curi și cursuri se ridică la 280, 
iar a tovarășilor din activul fără 
de partid depășește cifra de 100. 
De aceea organizațiile de bază 
din Lupeni au acordat o atenție 
deosebită recrutării propagandiș
tilor pentru noul an de î învăță
minte Au fost recrutați 46 de 
propagandiști. Dintre aceștia 
marea majoritate, printre care 
se numără tov. Rîpeanu Dumi
tru, Lado Mihai, Földes! Fran- 
cisc și Goanță Grigore, au o ve
chime in munca de propagandist 
de cîte 10—ȚI ani. Corpul de 
propagandiști a fost lărgit de 
asemenea cu tovarăși noi, bine 
pregătiți, fruntași in producție. 
Așa sînt tovarășii Mazăre Va
sile, Ureche Archidian și Mun- 
teanu Vasile. Organizațiile de 
partid acordă o deosebită atenție 
și pregătirii cadrelor de propa
gandiști. Zilele trecute s-a des-

Directivele celui de-al lll-lea 
Congres al partidului — 

în discuția adunărilor generale
In cursul lunii august în toa

te organizațiile de bază din o- 
rașul Lupeni au avut Ioc adu
nări generale de partid deschise, 
la care au participat și tovarășii 
din activul fără de partid, in 
aceste adunări s-a analizat în
deplinirea de cățre întreprinde
rile din oraș a sarcinilor planu. 
lui șesenal în prima jumătate a 
anului 1960, s-au dezbătut rea
lizările obținute șî sarcinile ce 
izvorăsc din directivele celui 
de-al IU-lea Congres al P.M.R. 
în privința sporirii producției, 
productivității muncii, realizării 
de economii și îmbunătățirii ca
lității producției. De pildă, co
muniștii de pe șantierul de con
strucții nr. 7 au stabilit măsuri 
pentru extinderea folosirii agre
gatelor locale, reducerea consu
mului specific și extinderea ini
țiative? comunistului Anghel Con
stantin „Nici o reparație după 
instalatori" etc. La preparația 
Lupeni s-au stabilit măsuri pen
tru modificarea liniilor de spă- 

-- ....... și 10—80 mm.,
și alte măsuri pentru rî- 
nivelului tehnic al pro-
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t Se aduce la cunoștința elevilor interesați, 
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lare 0—10 mm. 
precum 
dicarea 
ducției.

Tinerii din Lonea

vor avea o pistă de dans

nou

De când s-a născut, orașul Un
eam — în ami puterii populare — 
cunoaște numai noi prefaceri. Pe zi 
ce trece mina se dezvoltă iar în 

\ oraș apar noi și noi construcții. Atît 
- mina cit și orașul sínt un vast șan

tier. Constructorii lucrează de zor.
Intre Sterminos și Orașul

trecătorul se oprește pentru cîteva 
momente. Atenția ti e atrasă de o 
animație deosebită în jurul unei 
construcții — care la început apa
re cam neobișnuită. Acest lucru însă 
pentru un străin. Pentru cei din 
Uricani vestea că a început cons
trucția noii școli — cu 16 săli de 
clasă — se răspîndi cu iuțeală. Cei 
mai bucuroși la aflarea acestei vești 
au fost desigur copii.

Nu rare ori trecătorul poate să 
vadă în jurul construcției zaci de 
copii, băieți și fete, pionieri și pio
niere. care dau o mină de ajutoi 
harnicilor constructori.

Cînd camioanele încărcate cu că
rămidă sosesc de la Lupeni, elevii 
dau buzna și în cîteva minute ele 
sínt descărcate. Printre elevi pot fi 
văzuți șeful unității pionierești Ro
man Nicolae din clasă a Vll-a, Co- 
coneț Ana, Lazăr Viorel, Seghedi 
Mariana din clasa V-a și mulți 
alții. Alături de ei muncesc și di
rectorul școlii prof. Costea Dioni
sie și prof. Guzirtn Visalion.,

...La construcția școlii din dri
carii lucrează brigada de zidari con
dusă de unul din cei mai vechi zi
dari, unul dintre primii construc
tori ai Orașului nou Uricani. Cine 
nu-l cunoaște pe bătrînul Viski ? 

„$z copiii mă cunosc, spune el“. 
Dacă cineva vrea o imagine a ve
chiului Uricani, bătrînul zidar este 
în stare să i-o descrie.

i — Acum 10 ani cînd am venit 
aici în Uricani pe locurile unde es
te azi Orașul nou erau doar două 
cocioabe și... pășune - - spune el 
adesea ortacilor cu care lucrează. 
Am lucrat 10 ani în Uricani și 
cred că o să construiesc încă pinâ

o să ies la pensie și tot nu termin.
Zidurile clădirii noii școli din 

Uricani se înalță zi de zi- Parterul 
este aproape terminat de roșu. Șe
ful de brigadă cu multă atenție în
tinde sfoara cu plumb, așează bolo- 
bocul și după ce se încredințează J 
că zidurile sînt drepte așează din 
nou cărămizi pe mortarul întins I 
de-a lungul zidului.

Viski losif lucrează in meseria 
de zidar de peste 30 de ani. Din 
aceștia, 10 ani i-a petrecut în ora
șul Uricani. Aici odată cu ridicarea 
blocurilor orașului el a ridicat pro
moții de zidari calificați. 80 de ti
neri au ieșit calificați de bătrînul 
Zidar. La sute de elevi el a împăr
tășit din experiența sa îndelungată 
predînd ore la școala de ucenici ’ 
din Uricani.

Alături de brigada de zidari mai I 
pot fi văzuți dulgherul Călina loan. I 
fierarul betonist Voicu loan, săpă
torul Nebunu Dumitru 11 și mulți 
al(i muncitori care lucrează de zor.

Șeful lotului, Feleki Gavrilă din 
cînd în cînd consultă proiectul noii 
școli, supraveghează felul in care 
se desfășoară lucrările și dă indica
țiile necesare constructorilor.

— Copii din Uricani sînt cei mai 
nerăbdători. Ei se manifestă pe față 
și întreabă mereu constructorii cînd 
te va fi terminată școala. Aceeași 
nerăbdare îl încearcă și pe directo
rul școlii care nu este zi să nu trea
că pe la noua școală.

— In decembrie o să-i punem 
„pălăna'‘. La iarnă tencuim interio
rul și anul viitor puteți să predați 
ore în sălile de clasa — îl încre
dințează șeful lotului.

Alături de școală se va construi 
o sală de gimnastică lungă de 25 
metri și înaltă de 6 m. Aceasta va 
fi tot „opera“ zidarului Viski cu 
ortacii săi precum este și școala și 
multe blocuri din Uricani. Cîte va 
mai construi încă bătrînul Viski...

I

In urmă cu două săptămîni 
tinerii din Lonea au hotărît să 
amenajeze în apropierea clubu
lui din localitate o pistă de dans. 
In ultimele două săptămîni, bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică din sectoarele minei au par
ticipat aproape zi de zi' la ame
najarea acestei piste. Ele au să
pat locul pentru fundație, au 
turnat beton iar acum urmează 
să se acopere pista cu mozaic. 
Tinerii au hotărît ca pînă dumi
nica viitoare pista de dans să 
fie terminată. Aici se va orga
niza, cînd timpul permite, joi <Se 
tineret1 și reuniuni tovărășești.

O contribuție de seamă la a- 
menajarea acestei piste au a- 
dus-o brigăzile de muncă patrio
tică din sectoarele VIII, VI șî 
III. Au muncit cu mult elan ti
nerii Butuza Ștefan, Bucinschi 
Mihai, Barbălată loan, Furduî 
Constantin și Levai loan.
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funcționează următoarele tipuri de școli:
1. Școala tehnică de maiștri cu specialitățile:
a) electromecanică minieră,
b) exploatări miniere,
c) prepararea cărbunelui. r
Recrutarea candidaților se face prin întreprinderi,
2. Școala tehnică cu specialitatea:
a) tehnician topograf.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți 

școlii medii de cultură generală care au examenul de ma-

Primirea în școala tehnică se face pe baza examenului 
admitere.

înscrierile se fac între 10—24 septembrie.
Actele necesare sînt:
— certificat de naștere (copie),
— diploma de maturitate (în original),
— certificat medical,
— adeverință tip de starea materială a părinților.
3. Școala profesională de
a) mecanic de mină,
b) electrician de mină.
Se primesc absolvenți ai

ani implinlți.
Informații detailate se pot

între orele 7—15.

ai y
turitate, în vîrstă de 17—25 ani.

ucenici cu specialitățile*

I’

de.

1
«

15

Iii

școlii de 7 ani care au virsta de •
♦ 

obține zilnic la secretariatul șco- T

PĂRINȚI !
Se apropie noul an 

$coiar : procurați din 
timp pentru copiii dvs. 
uniforme școlare.

Magazinele speciali
zate din fot raionul Pe
troșani sînt bine apro
vizionate cu fot sorti
mentul de uniforme 
pentru băieți și fete*

Vînzările se fac și 
cu plata în rate.

GOSPODINE !
Nd găsim în plin sezon 

de conservări pentru iar
nă. Magazinele cu articole 
de menaj din raionul nos
tru sînt bine aproviziona
te cu tot sortimentul de 
borcane pentru duleeață, 
compot și murături.

Vizitați centrul de des
facere a borcanelor din 
halele Petroșani.

TOVARĂȘI
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■ Dacă constatau abateri la locul 
DE MUNCA UNDE ATI FOST CHEMAȚI PENTRU 

. PUȘCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
S Piti A CE LOCUL DE C1UHCA TtU NAI FREZIUlt. PERICOL

sa

iapă 
iapă 
iapă

neagră de 6 
neagră de 8 
vînătă de 10 
murg de 9

pu-

ani. 
ană. 
ani. 
aut.

LI. P.l. PHMJIIII
vinde prin licitație 

blică:
O
O
O
Un cal
3 camioane hipo pentru 2 

cai
Un camion hipo pentru 

un cal.
2 perechi hamuri complete.
Licitația va avea loc în 

ziua de 9 septembrie 1960 
în oborul de vite din Petro
șani.

Caii și 
văzute în 
restaurant 
Petroșani.

materialul pot fl 
curtea fostului 
„Paringul" din

tl

PROGRAM DE RADIO
7 septembrie

: PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul
medicului, 8,00 Din presa de as- 

I ¡tăzi, 8,30 Melodii populare din 
Moldova, 9,00 Fragmente orches
trale din opere, 9,30 Vreau să 
știu (reluare), 11,03 Suite corale 

• romînești, 11,30 Muzică ușoară, 
12,00 Jiri Marek: „Țara de sub 
Ecuator“ (fragment), 12,15 Mu
zică populară rotnînească, 13,OS 
Muzică ușoară, 14,00 Concert 
popular, 15,10 Din folclorul po
poarelor, 16,15 Vorbește Mosco
va 1 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,25 Concert de 
estradă, 20,48 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 14.07 Muzică 
ușoară, 14,30 Din muzica popoa
relor sovietice, 15,00 Lucrări de 
tineri compozitori romîni, 15,30 
Muzică de estradă, 16,15 Cînte- 
ce și marșuri revoluționare din 
Cuba. 16,50 \Curs de limba rusă, 
17,20 Din literatura științifico- 
fantastică : „O iubire din anul 
41.042" de Sergiu Fărcășan, 
17,35 Muzică ușoară, 18,05 Prie
tena noastră cartea: „Fiul regi- 
meniului" de Valentin Kataev, 
19,00 Melodii populare romb 

, nești, 20,30 Muzică ușoară, 21,10 
i Muzică de cameră, 21,30 Con- 

cert de muzică ușoară.

I CINEMATOGRAFE
*8' ‘ 7 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : N-am ucis; AL. SAHIA: 
In iureșul focului; PETRILA: 
Un meci neobișnuit; ANINOA- 
SA : Prințesa cu steaua de aur; 
LUPENI : Secolul al XX-lea; 
BARBATENI: Nevăzut necunos
cut. (Responsabilii cinematogra
felor Lonea, Vulcan, Crividia și 
Uricani n-au trimis programarea 
filmelor pe iman aeptemfertek.
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Oamenii muncii din Valea Jiului aproba 
cu câlOurâ hoiaririlc, sesiunii ciiraordinare 

a Narii Adunări Nationale I

Adunarea intelectualilor din
(Urmare din pag. l-a)

arătat că inginerii mineri și electro
mecanici <țin cadrul C.C.V.J. au pri
mit cu deosebită satisfacție hotărî- 
rile sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale și 
sprijină din inimă politica externă 
de pace a partidului și guvernului 
nostru muncind cu elan sporit pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse de cel 
de-al lll-lea Congres al P.M.R. în 
fața industriei carbonifere. Cadrele 
tehnice din cadrul C.C.V.J. a ară
tat vorbitorul — vor fi în fruntea 
luptei pentru promovarea tehnicii 
noi și perfecționarea procesului de 
producție, pentru a asigura spori- 
rea considerabilă a productivității 
muncii și reducerea prețului de cost 
în minele Văii Jiului, conștienți 
fiind că în acest fel sprijină poli
tica externă a guvernului țării noas
tre.

In cuvîntul ei tov. Man Flo- 
jica, directorul Școlii de 7 ani 
nr. 1 din Petroșani, care a luat 
apoi cuvîntul, a spus printre al
tele :

îmi exprim alături de miile de 
oameni 
noastră 
fruntea 
mîn la 
siuni a

pașnice, dezvoltarea colaborării 
între toate țările, consolidarea 
păcii în întreaga lume, repre
zintă expresia voinței unanime 
a poporului romîn pe care gu
vernul nostru o afirmă în rela
țiile sale internaționale.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat : Noi1 oamenii muncii din sec
torul sanitar, ne exprimăm to
tala adeziune la politica-externă 
a partidului și guvernului nos
tru și sîntem convinși că pre
zenta tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fruntea dtele- 
gației noastre la O.N.U. va spori 
contribuția pe care poporul1 nos
tru este hotărît să o aducă în 
acest for internațional și urăm 
succes deplin delegației oare va 
susține istorica propunere a 
U.R.S.S. cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Tov. Stoica Emil, decanul fa-

Petroșani
cultății electromecanică minieră 
de la Institutul de mine din Pe
troșani, a exprimat acordul de
plin al cadrelor didactice și 
studenților (fe la I.M.P. față de 
lucrările și hotărîrile deosebit de 
însemnate ale recentei sesiuni 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale și hotărîrea lor de a 
depune toate eforturile pentru a 
sprijini printr-'o muncă susținu
tă în domeniul științei șl tehni
cii politica externă de pace pro
movată cu fermitate și consec
vență de guvernul țării noastre.

Adunarea a constituit o entu
ziastă manifestare a hotărîrii in
telectualității din orașul Petro
șani de a sprijini înfăptuirea 
politicii partidului nostru de con
struire a socialismului1 în patria 
noastră, de apărare a păcii.

Adunarea a aprobat în înche
iere următoarea moțiune :

lui N. S. Hrușciov in Finlanda
HELSINKI 5 (Agerpres) — 

TASS transmite s
Luînd cuvîntul la 3 septembrie 

la Teatrul Național la festivitățile 
cu prilejul celei de a 60-a aniver
sări a președintelui Finlandei, U. 
Kekkonen, N. 
printre altele :

în persoana președintelui Kek
konen poporul 
demn om politic, un om cu o vas
tă cultură și o vie inteligență, care 
duce o politică realistă în relațiile 
cu alte state.

După ce a subliniat că în ulti
mele luni climatul internațional s-a 
modificat într-o oarecare măsură în 
rău, N. S. Hrușciov a declarat că 
guvernul sovietic se pronunță ca și 
în trecut pentru îmbunătățirea re
lațiilor între toate țările. Referin- 
du-se la problema dezarmării, N. S. 

i Hrușciov a spus : Nu vom renunța 
la lupta pentru dezarmare și nu 
vom cruța forțele pentru a ajunge 
la o soluționare pozitivă a acestei 
probleme urgente a timpurilor noas
tre.

S. Hrușciov a spus

HELSINKI 5 (Agerpres)
La 4 septembrie N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a oferit la Ambasada 
sovietică un dejun în cinstea pre
ședintelui Republicii Finlanda. U. 
K. Kekkonen.

★

ai muncii din .patria 
sincera bucurie că în 

delegației poporului ro- 
lucrările apropiatei se- 
O.N.U. va fi tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, omul 
care întruchipează în chip desă- 
vîrșit aspirațiile și voința 
pace a poporului nostru 

Următorul vorbitor, tov.
Maiorescu Victor a spus : 

Niciodată mai mult ca în 
lele noastre, lupta pentru pace 
nu a fost înrădăcinată mai pu
ternic în inima și conștiința o- 
menirii. Niciodată mai mult ca 
astăzi imaginea războiului n-a 
apărut mai monstruoasă și mai 
absurdă. Principiile coexistenței

de

dr.

zi-

o T
Noi intelectualii dini orașul 

Petroșani, întruniți în ziua de 
5 septembrie 1960 am ascultat 
cu viu interes darea de seamă 
prezentată de tovarășul Barna 
Ioan, deputat în Marea Adunare 
Națională, privind lucrările se
siunii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romine.

Am primit cu multă satisfac
ție și aprobăm întrutotul rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej cu privire la „Situația 
internațională și politica externă 
a Republicii Populare Romine". 
Fiind pe deplin convinși că pro
blema coexistenței pașnice a ță
rilor cu orînduiri sociale dife
rite este problema centrală în

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

I
Í

N

Intre minerii
(Urmare din pag. l-a)

de la Vulcan
făptuirea sarcinilor trasate de par
tid pentru desăvîrșîrea construcției 
socialiste în țara noastră și pentru 
pace în întreaga lume".

Aceeași năzuință fierbinte și a- 
deziune totală la politica 
de pace promovată de țara 
am găsit-o la toți oamenii 
am stat de vorbă, la șeful 
gadă Gagyi loan, la șeful 
tării Cotoț icsif, la tînărul miner 
Negrescu Vasile, la maestrul spor
tului Parascbiva Tudor, la activistul 
de sindicat Rîpa Petru, la inginerul 
Șăbău loan de la sectorul I. Toți 
sínt animați de dorința ca problema 
dezarmării generale și totale care 
va fi discutată la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite¡ să fie re
zolvată în interesul păcii și securi
tății popoarelor.

Tînărul Negrescu Vasiles șeful 
unei brigăzi de tineret de la secto
rul II a declarat că toți minerii 
din brigada sa au citit cu atenție ra
portul prezentat de tovarășul Gbe- 
orgbe Gheorghiu-Dej, raport în care 

' se exprimă în mod clar aspirațiile 
de pace ale poporului nostru, pozi
ția fermă a partidului și guvernului 
în apărarea acestei cauze mărețe.

„Toți minerii — a declarat el — 
și-au manifestat satisfacția pentru 
politica partidului și guvernului 
nostru în domeniul politicii externe 
și sínt hotărîți să contribuie cu 
toate forțele lor la izbînda cauzei 
păcii în lume. Vom munci cu ho- 
tărîre pentru întărirea statului nos
tru, pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid, pentru construi
rea socialismului în patria noastră. 
Vom fi vigilenți, vom demasca și 
lichida toate uneltirile dușmanilor 
păcii. Îmbrățișăm cu toată dragos
tea politica partidului și guvernu
lui nostru și ne angajăm să înde
plinim și să depășim 
producție izvorîte din 
celui de-al lll-lea 
P.M.R.".

Maestrul sportului

externă 
noastră 
cu care, 
de bri- 
exploa-

sarcinile de. 
documentele 
Congres al

Parascbiva

Tudor, 
pei de 
spus: „Am primit cu toată dragos
tea raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și am urmărit cu a- 
tenție lucrările sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale 
fiind trup și suflet alături de po
litica de pace pe care o duce țara 
noastră. Îmi voi da toată silința ca 
în munca mea să obțin rezultate 
din ce în ce mai bune ca astfel 
să-mi aduc și eu contribuția la lup
ta nobilă pentru apărarea umani
tății împotriva războiului".

Documente de o deosebită însem
nătate, raportul ținut de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și hotărî- 
rile sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale, aduc o contri
buție valoroasă la rezolvarea prin
cipalei probleme a zilelor noastre 
— dezarmarea generală și totală, 
iar propunerile făcute de guvernul 
romîn privind înscrierea pe ordi
nea de zi a sesiunii O.N.U. a unor 
probleme importante legate de rela
țiile de bună vecinătate între statele 
europene și de necesitatea educării 
tineretului în spiritul ideilor păcii 
și coexistenței pașnice dovedesc vo
ința de pace a întregului nostru po
por, dorința lui de a contribui cu 
toate forțele la marea luptă pe ca
re o duc statele socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică pentru rezol
varea pe calea tratativelor a tutu
ror problemelor litigioase, pentru 
triumful ideilor păcii în lume.

Minerii vulcăneni își manifestă 
în unanimitate satisfacția pentru 
faptul că în fruntea delegației rotnî- 
ne la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a OM.U. va fi to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
omul care exprimă în gradul cel mai 
înalt năzuințele de pace ale poporu
lui nostru. Ei sint hotărîți să lupte 
fără preget pentru îndeplinirea 
marilor sarcini trasate de cel de-al 
lll-lea Congres al partidului, adu- 
cîndu-și astfel contribuția la înflo
rirea patriei noastre dragi, la întă
rirea continuă a prestigiului său in
ternațional.

proaspăt antrenor al echi- 
fotbal Minerul Vulcan a

E
relațiile actuale internaționale 
că dezarmarea generală și totală 
este cea mai arzătoare problemă 
a zilelor noastre, sprijinim cu 
toată încrederea politica externă 
a guvernului nostru, care se ba
zează pe cele mai nobile și uma
nitare principii.

Sîntem ferm convinși că dele
gația Republicii Populare Romî- 
ne în fruntea căreia se află cel 
mai iubit fiu al poporului nos
tru, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, car® va reprezenta în1 
cadrul lucrărilor sesiunii Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite năzuințele de 
pace ale poporului romîn, va ă- 
duce prin însemnatele propuneri 
ce le va face în cadrul acestei 
sesiuni, o importantă contribu
ție Ia soluționarea celor mai ar
zătoare probleme ce frămiintă azi 
toate popoarele lumii.

Urăm din toată inima succes 
deplin delegației noastre la ar 
propiata sesiune a. Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite și ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru a înde
plini sarcinile puse de desăvîr- 
șirea construcției socialiste în 
patria noastră, contribuind astfel 
la victoria cauzei păcii în lumea 
întreagă.

Petroșani, 5 septembrie 1960.

?î

5 (Agerpres)
a fost dat publicity-

HELSINKI 
La Helsinki 

ții comunicatul sovieto-finlandez în 
care se spune printre altele că între 
2 și 4 septembrie 1960 s-a aflat în 
Finlanda într-o vizită de prietenie 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. în 
numele guvernului sovietic și în nu
mele său personal N. S. Hrușciov 
l-a felicitat în mod cordial pe pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, cu prilejul celei de-a 60-» 
aniversări a zilei de naștere și a 
participat la sărbătorirea președin
telui.

Președintele Republicii Finlanda 
a subliniat că consideră vizita pe 
care N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.* 
a binevoit s-o facă în prezent în 
Finlanda și care continuă într-un 
mod demn seria întîlnirilor personale 
care au devenit deja o tradiție, în
tre conducătorii celor două state, 
drept o expresie remarcabilă a prie
teniei și încrederii care există între 
cele două țări.

■O------------------ x

Delegația B.P.B. la stsima Miii Generale a 011

finlandez are un

★

HELSINKI 5 (Agerpres)
La 4 septembrie N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.,- a avut o convorbire cu 
U. Kekkonen, președintele Repu
blicii Finlanda.

a Organizației Națiunilor Unite.
Delegația este condusă de Janos 

Kadar, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, ministru de 
Stat.

BUDAPESTA 5 (Agerpres)
După cum transmite M.T.I.; Con

siliul de Miniștri al R.P. Ungare 
a desemnat delegația ungară care 
va lua parte la lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale

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

Un articol din ziarul „Guardian“
torii puterilor occidentale vor re
fuza să procedeze în mod similar, 
atunci popoarele lumii „îi pot a- 
cuza de faptul că ei nu acordă Adu
nării Generale respectul pe. care îl 
acordă Uniunea Sovietică“.

OSLO 5 (Agerpres)
Ziarul ;,Friheten" în articolul re

dacțional intitulat „Gerhardsen tre
buie să plece la O.N.U.“, se pro
nunță în sprijinul noii inițiative

Noi acțiuni provocatoare ale revanșarzilor 
vest-germani

BERLIN 5 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Congresul organizației vest-ger- 
mane Asociația prizonierilor îna- 
poiați în patrie și a rudelor per
soanelor dispărute fără urmă“- cate 
a avut loc în Berlinul occidental a 
constituit o demonstrație politică a 
unor oameni care și-au propus 
drept țel dezlănțuirea unei campa
nii deșănțate de calomnii și min-

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

ciuni împotriva statelor socialiste. 
In fața participanților la Congres 

au luat cuvîntul Brandt, primarul 
Berlinului occidental și Lemmer, 
ministru vest-german. Ei au salutat 
organizarea congresului în Berlinul 
occidental, deși această acțiune a 
dus la intensificarea încordării.

La 3 septembrie, în Berlinul 
occidental a început o nouă aduna
re revanșardă în legătură cu așa- 
nurnita „zi a patriei“.

DECLARAȚIA LUI WALTER ULBRICHT
BERLIN 5 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Luînd cuvîntul în seara zilei de 3 

septembrie la postul de televiziune 
al Republicii Democrate Germane, 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. a subliniat că ac
țiunile revanșarzilor și militariștilor 
în Berlinul occidental constituie un

amestec ce contravine jurisdicției, 
al guvernului de la Bonn în tre
burile Berlinului occidental și re
prezintă o încercare de a desfășura 
din Berlinul occidental lupta îm
potriva Republicii Democrate Ger
mane și împotriva altor țări socia
liste.

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

In legătură cu relațiile sovieto-iraniene
TEHERAN 5 (Agerpres)
După cum scrie ziarul „Ettelaat“, 

în ultimele 48 de ore la Teheran 
se acordă principala atenție rela
țiilor dintre Iran și Uniunea So
vietică, ca principală problemă a 
zilei. Mesajul adresat de N. S..

Hrușciov lui Gürsel, subliniază 
ziarul, se referă și Ia Iran.

Ziarul „Keihan“ arată că noul 
ministru al Afacerilor Externe al 
Iranului a trecut i,începînd de as
tăzi la studierea materialelor refe
ritoare la relațiile iraniano-sovie- 
tice“.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA': Petroșani, Sfr. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.
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LONDRA 5 (Agerpres) -~ 
Comentînd știrea că N. S. Hruș

ciov va conduce delegația sovietică 
la apropiata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.j ziarul englez 
„Guardian“ scrie : Dacă conducă-

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

„Gerhardsen trebuie să plece la O.N.U
importante a Uniunii Sovietice pen
tru realizarea înțelegerii reciproce 
și destinderea încordării interna 
ționale. Se ivește posibilitatea dis
cutării tuturor problemelor celor 
mai importante ale relațiilor in
ternaționale. Inițiativa Uniunii So
vietice înseamnă de asemenea că 
se poate obține din nou destinde
rea încordării internaționale.

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

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Leipzig
LEIPZIG 5 (Agerpres)
în seara zilei de 3 septembrie la 

Leipzig a avut loc o ședință festi
vă consacrată deschiderii Tîrgului 
internațional de toamnă de la Leip
zig.. La adunarea festivă au parti
cipat conducători ai Republicii 
Democrate Germane, reprezentanți 
ai op'niei publice, membri ai dele
gațiilor străine, industriași, comer- 
cianți, membri ai corpului diplo
matic.

în fața celor prezenți a luat cu
vîntul H. Rau, ministrul Comerțului 
Exterior și Intergerman.

„O zi în lume"
MOSCOVA 5 (Agerpres)
Ziarul „Izvestia“ propune să se 

inițieze în Uniunea Sovietică edita
rea cărții „O zi în lume“. Ziarul 
recomandă să se aleagă una din zi
lele anului 1960 și în viitoarea car
te să se vorbească în modul cel mai 
amănunțit despre evenimentele care 
au avut loc în acea zi pe planeta 
noastră.

Prima carte cu acest titlu a fost 
editată în U.R.S.S. în 1935 din ini
țiativa lui Maxim Gorki. Ea redă 
evenimentele zilei de 27 septembrie.
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