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Vasile de la mina 
muncii în semestrul II

în cvartalul G. Coșbuc...
Vulcănenii văd cum se 

înalță tot mai mult noile 
blocuri de locuințe. In 
prezent, pe lingă finisa
jul interior, se lucrează 
de zor și la tencuirea ex
terioara a blocurilor 1 și 
8. iar în aurind va în
cepe aceeași operațiune 
și la blocul 6.

In întrecerea care se 
desfășoară pe șantier, 
rezultate frumoase obțin 
tencuitorii Negrulescu 
Hie, Popescu Teodor, 
Burteanu Constantin, zi
darul Onel Florea, colec.

Coteț 
Tudora 
Gheor- 
Morar

tivul stației de betoane я 
condus de Șumlanschi 
Vasile, tîmplarul 
Matei, mozaicarii 
Marin, Diaconu 
glie, parchetarul
Alexandru, zugravul Pa
vel Victor și alții care 
se străduiesc să exe
cute lucrări de calitate.

Angajamentul cons
tructorilor din Vulcan 
este ca în cinstea zilei 
de 23 August să dea în 
folosință trei blocuri 
noi din cvartalul G- 
Coșbuc din V alean.

ai anului II F 
se numără și

Printre elevii cei mai sîrguincioși 
de Ia Școala de ucenici din Lupeni 
tînărul Pîrvulescu Cornel.

НУ CLIȘEU : UtemistuL PîrvulescuIIȘJ CLIȘEU : Utemistuk Pîrvulescu Cornel execu- 
tînd în miniatură un transportor cu bandă.
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In partea de est a termocentralei Paroșeni, 
măsese după punerea în funcțiune a celor trei tur-
bogeneratoare un teren viran destul de întins. Era 
de mult destinat instalării unui nou grup energetic, 
un adevărat gigant. Se aștepta numai... semnalul de 
începere a lucrărilor. Și iată că în toamna anului 
trecut, la Paroșeni au poposit din nou constructorii 
și mașinile. Au început să răscolească pămîntul, să 
toarne fundația. Vitregia iernii nu 
i-a oprit nici o clipă din lucru pe 
acești oameni 
din răsputeri și au învins 
obstacolele. In 
pentru montaj 
montorii n-au 
Au venit aici 
s-au apucat de treabă. Fiecare lu
cra cu entuziasm și 
letul noului grup 
cu ochii și crește 
Trecătorul care își 
pașii pe la Paroșeni va fi plăcut 
impresionat de amploarea construc
țiilor, de clocotul muncii de pe 
acest șantier.

Llicrînd în
mi nu contenesc cu 
cota „0“, ca și la 
lucrează cu aceeași 
Cele două șantiere, Energoconstruc- 
ția și Electromontaj sînt frați 
buni. De la Energoconstrucția cei 
mai solicitați sînt în acest timp 
fierar-betoniștii și zidarii iar de la 
Electromontaj, montorii și sudorii.

harnici. Au lucrat 
toate 

scurt timp, terenul 
era pregătit și 

întîrziat să apară, 
în miez de iarnă și

hotărîre. Sche- 
creștea văzînd 
în continuare, 
va abate azi

schimburi, oame- 
munca. La 

cota ,,42’’ se 
intensitate.

4. D. GHIONEA

(Continuare in pag. 3-a)

Realizări care fac cinste 
minerilor aninoseni
Prin efort colectiv

multă 
minerii 
înscris 
sncce-

Muncind cu 
conștiinciozitate 
de la Aninoasa au 
în activitatea lor
se valoroase. In luna iu
nie și în primele zece 
zile din iulie a.c. brigă
zile din cărbune au spo
rit productivitatea muncii

pe mină la 1,320 tone 
pe post.

Aceasta este cea mai 
ridicată productivitate ob
ținută la mina Aninoasa. 
La acest succes au contri
buit în mod deosebit co
lectivele sectoarelor I, II 
și III.

început promițător
de a folosi u- 
utilajele din 

capacitatea no- 
stă permanent în
brigăzilor

Aninoasa. 
primele două

Sarcina 
neltele 
dotare 
minală 
atenția 
mina . 
în 
tre din acest un, 
au reușit să 
țească cu 8 la sută coefi
cientul de utilizare a va- 
gonetelor din circuit 
te în 
sporit 
mină 
re a mașinilor de

și 
la

susți- 
lucră- 
între-

de la 
Astfel, 
trimes- 
minerii

îmbunătă-

dotația minei, 
cu 228 

indicele de
m.c.

afla-
au
pe 

utiliza- 
încărcat

iar 25 la sută din 
nerile efectuate în 
rile de pregătire și 
ținere au fost executate
cu armături recuperate. 
Și-au adus contribuția bri
găzile din sectorul V in
vestiții și o parte din 
cele care lucrează la sec
torul III.

De remarcat e și faptul 
că în perioada 1 ianua
rie — 10 iulie 1963 consu
mul de 
planificat 
cărbune a 
2,87 m.c.

aer comprimat 
pe tona de 
fost redus cu

Avansări sporite în cărbune
și pregătiri

Folosind în primul se
mestru metode de muncă 
avansate (pușcarea fron
tului de cărbune de două 
ori într-un singur schimb, 
ruculirea craterului în 
abataje frontale etc.) mi
nerii din sectoarele mi
nei Aninoasa au reușit să 
sporească viteza de a- 
vansare în abataje fron-

tale, cameră și galerii cu 
0,6 — 9 și, respectiv 2 
la sută fată de plan. S-au 
evidențiat prin rezultatele 
obținute brigăzile conduse 
de David Ioan, Gall Mi
hai, Cristea Aurel, Schnei
der Francisc, Bulgaru Ghe- 
orghe, Marinca Mihai, lane 
Victor și Biro Ștefan.

Neajunsuri care au fost 
lichidate

Urmărind îndeaproape 
realizarea la termen a 
fiecărui obiectiv prevăzut 
în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice elabo
rat la începutul acestui 
an, conducerea minei A- 
ninoasa a putut elimina 
multe din neajunsurile 
semnalate de mineri (stag
nări în transport, tără-

u-gănarea mecanizării în 
nele abataje etc). Acum 
față de planificat pro
centul mecanizării tran
sportului în galerii a
crescut cu 1 la sută, a- 
cel al încărcării mecanice 
în galerii cu 3,8 la sută, 
iar acel al mecanizării 
transportului în abataje cu 
1 la sută.

Brigada condusă de comunistul Apostol 
Uricani a hotărit să sporească productivitatea 
cu 10 la sută.

Hotărîrea va deveni fără doar și poate un 
a devenit un fapt împlinit angajamentul luat 
acest an,

fapt împlinit, asa cum 
în semestrul I din 

de a da peste plan 1 000 de tone de cărbune cocsificabil.

©

ce 
înbază 

la reali- 
de 
de 
bb 
La

stă justa 
muncii biroului, în 

cu cele 
econo- 

judicios 
oriente- 
de bază

îndeplinirea marilor sarcini 
revin organizațiilor de 
mobilizarea colectivelor, 
zarea și depășirea sarcinilor
pian depind in mare măsură 
buna organizare a activității 
roului organizației de bază, 
baza acestei organizări 
planificare a
strinsă legătură cu viața, 
mai arzătoare probleme 
mice. Un asemenea plan, 
întocmit, ajută biroului să 
ze activitatea organizației
spre cele mai importante probleme.

Avînd în vedere 
biroul organizației de 
sectorul II al minei 
cordă atenția cuvenită 
judicioase a planurilor 
lunare, cuprinderii în ele a celor 
mai importante probleme care preo
cupă colectivul sectorului. In acest 
scop, biroul organizației de bază se 
consultă cu comuniștii care lucrează 
în organizațiile de masă, cu cadrele 
din conducerea lehnico-administra- 
tlvă.

Iată, de pildă, ce a cuprins, pla
nul de muncă al biroului organi
zației de bază pe luna trecută. In 
această 
de bază 
dar cele 
portante 
mobilizarea 
nerilor sectoru
lui la îndeplini
rea cu succes a 
planului de pro
ducție pe ulti
ma lună din 

primul semestru 
al anului, spriji
nirea brigăzilor 
rămase în urmă, 
închiderea cu 
succes a anului 
de invățămînt 
de partid și, pen
tru că în lunile 
precedente s-au 
semnalat abateri 

la normele 
tehnică

acest lucru, 
bază din 
Uricani a- 
întocmirii 

de muncă

lună in fața organizației 
au stat 

mai im- 
erau 

mi-

sarcini de seamă.
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instruirea 
cu sarci- 

mobilizarea 
la realiza-

închiderii a- 
îndeosebi 
frecvențe 

re-

în 
ur-

. securității, îmbuntățirea protec
ției muncii în sector. Pentru a re
zolva toate aceste sarcini, biroul 
a prevăzut în planul său de mun
că diferite acțiuni politico-organi- 
zatorice. S-a prevăzut 
agitatorilor în legătură 
nile ce le revin în 
colectivului sectorului
rea planului de producție pe luna 
iunie. O asemenea instruire s-a 
preconizat și cu activul fără de partid. 
S-au prevăzut măsuri pentru pre
gătirea temeinică a
nului de învățămint, 
pentru asigurarea unei 
corespunzătoare la convorbirile 
capitulative.

Pentru elaborarea de măsuri 
sprijinul brigăzilor rămase în
mă, s-a prevăzut in plan ținerea 
unei ședințe de birou, care a și 
avut loc și cu care prilej șeful 
sectorului, tov. ing. Iungher Her
man, a prezentat un refecat in le
gătură cu felul cum iși desfășoa
ră activitatea șefii de brigăzi și 
preocuparea lor pentru buna or
ganizare a lucrului iu abataje. In 
adunarea generală, s-a planificat 
analizarea închiderii învățămîntulul 
de partid și, Ia al doilea punct, 
elaborarea de măsuri, pe baza unui

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-aj

Din scrisorile corespondenților

Fier vechi ofelăriilor
Acțiunile de colectare 
iierului vechi organi-a

zale în Valea Jiului în 
prima jumătate a anului 
au tost încununate de 
succes. In primul semes
tru au fost colectate 
4 873 tone de Her vechi, 
283 tone iordă și 112 to-

ne metale neferoase. In 
fruntea acestor acțiuni 
s-au situat harnicii mi
neri de la Petrila, 
nea, Lupeni, 
precum și 
U.R.U.M.P.

C.

Lo-
■ Uricani 

colectivul

BĂDUȚĂ
Petrila

Activitate culturală la sate

I

Brigada condusă de Cazan Aurel lucrează la Depoul C.F.R. Petroșani. Ea se ocupă 
cu repararea aparatelor speciale de la locomotivele cu aburi. Muncind după metode 
înaintate,' depășirile acestei brigăzi se ritțjcă lună de lună pînă la 10 la sută.

IN CLIȘEU: Cazan Aurel (în mijloc cu carnetul în mînă) și o parte din membrii 
brigăzii înainte de începerea lucrului,
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de vară a 
Cadrele didactice 
Școala de 8 ani 
din Lupeni și-au 
centrul de activi-

ia sate. Planul de 
al corpului didac- 
la școala din Băr- 
cuprinde, printre 
organizarea de

Vacanța 
sosit, 
de Ia 
nr. 3 
mutat 
tate
muncă 
tic de 
băteni 
pitele,
conierinje ia stînele în
tovărășirilor zootehnice, 
diiuzarea cărții printre

pe muntele 
și „La Sco-

oierii de 
, .Negrele" 
ruș". învățătorul Berea 
Gheorghe și-a planificat 
ca în fiecare duminică 
să facă o ieșire la mun
te pentru schimbarea 
cărților la stine. Echipa 
artistică a școlii va pre
zenta programe artistice 
de două ori pe lună.

E. TETILEANU 
Lupeni

Preocupări în
Pentru muiți mineri 

din Petrila iie tineri ori 
virstnici a devenit obiș
nuință ca după-amiezeie 
libere să și ie petreacă 
la club. In zilele aces
tea călduroase muiți iși 
petrec timpul liber 
ștrand. Spre seară, 
bitorii de muzică se 
să servească o bere
ce in ' irumosul restau
rant Transilvania, 
preocupări plăcute 
cultînd muzica iei 
gustare. La gustare

orele libere

uscată.

la 
in

duc 
re-

Sî ni
4s- 

și a 
ser-

vești și pline. Bufetiera 
Apel tei Maria are fnsrl 
preferata ei.. Acestora le 
servește pline proaspătă 
și bună. Altora le dă în 

'-șehimb pline :
Acest procedeu indispu
ne oarecum și face ca 
orele libere, muzica fru
moasă să nu ie poțt sa
vura din prin. Și cînd 
te glndești că cu puțină 
voință se poate rezolva 

, și acest lucrul
N. NICULESGU

Petrila4!



Astăzi mama îmi îaflâtiuip 
derm tMi tttiit й duminică. in 
culcuș e cald. Stau ghemuit eu 
genubciiii la gură sub fulul as
pru. nh îndrăznesc »a ma mișc, 
să au scape căldura. Ій casă a 
înghețat. Nasul ffii-e sloi si dacă 
aș scoate itâtia din culcuș mi s-ar 
iubirii ptttfee, «a pe găina. Geamu- 
file «tiu ca sini căptușite ia ura 
asia eu meti fiori de gheată. Ce 
e fi cit primavera asta de intitule 
ittt ? ІЙГ să tnâ scol, să ațiț fa* 
eul.., Azi mama nu merge la sluj* 
bă. Face ea focul în ionul meu.

Semnul tni-e însă neliniștit, Ifi- 
*#t sa se prelungească peste ora 
ștlittâ. Somnul meu e setos de 
Clipe tihnite; tihftă cere șl itUptll 
ostenit de truda de peste săptă- 
mînă, pe măsura unui om în toată 
firea, fiu a uftui copil de 9 afai, 
CA mine.

Zilnic să faci mîncâre, să s’pCli, 
să deretici și pe deasupra să ai 
și grija celor tFei frați mai mici, 
nu-i tecmai ușor, fosl ales cînd 
ИІІ băiat. Dar gîfldui că tata o 
duce mai greu acolo unde e, îmi 
mai dă putere. Sfat doar fiu d» 
comunist. E adevărat, soră-mea, 
este are aproape 7 ani, mă mei a- 
jută dftd am iSflBuri ₽e afară, la 
Imite, Іа apă...

U ăpă. Cu81 ații Uitat de apă f I 
N-wtd un strop în câ§â. S₽u- 
figâffi âăeară că âduc, <Mtt fi-âta 
ЯВ8І apucat, fih... dăc’ă n-âr fi apa 
astă !

Cindul apei aproape că m-a .tre- 
Sit. 6ăt nu mă îndur nici aclim să 
Mă dezlipesc de culcuș. Ar trebui 
Și-i spun mamii. In pat însă e 
așă de bllie ! $i-s atit de tare zi
lele sind mama ml lasă să dafin 
ătît. Sa, trebuie sâ-i spun mamii. 
Acum e să ridice capacul de pe 
găleată și o să vadă că nu are cu 
ee să ne facă ceaiul. Pentru spă
lat o să pun zăpadă la dezghețat, 
dar ceaiul n-o să-1 poată fietbe 
6u apă de-asta. Ё tulbure, ori cit 
te-ăi strădui să cauți zăpadă aibă-, 
în toată Valea Plîngerii n-ai să 
poți găsi. 6 mînjește ninsoarea de 
praf de cărbune șl funingine, care 
plutește nevăzut, veșnic, peste co
loniile minerești.

Mama МЫ№№ nestingherită 
pfifi bucătărie. O aud scoțind te- 
bușa din sobiță, așehimd tomnate 
eripate de mine. Curîrid wTșllte 
șl fbeul, apoi se va îndrepta spre 
găleată să pună de ceai. Nu mai 
răbd să stau liniștit sub pătură. 
Mă scol zgribulit. Poate mama 
s-ar duce singură după apă vă- 
cînd găleata goală, dar ei e și 
așa atît de greu I O aud cum ge- 
ine uneori, săgetată de reiitna car» 
i-a umflat mîinile. Mîinile sale 
subțiri șl albe altădată, cu degete 
lungi, mîngîioase, sînt acum roșii, 
aspre, crăpate de frigul pe care îl 
îndură în preparafie unde lucrează 
la alesul șistului din cărbune. Tfe- 
bute s-6 ajtlt. Mă mint singur: 
„Poate mai pot fura clipe de somn 
în alte Zile". Mama are de spă
lat asi și rufele. Are nevoie deci 
de multă apă. O aud pregătind 
căieneiul de rufe să*i umple cU 
Zăpadă.

—• De ce fe-ai sculat ? E abia 6...
Are o voce obosită, tristă, fața 

trasă și ochii tulburați de nesomn, 
ea în dimineața cînd hau ridicat 
jahdărrtiii рё tata.

Mă îmbrac repede, ies în curte 
și mă spăl pe obraji eu un pumn 
de nea afinată, proaspătă. E bine 
că â nins peste noapte. Zăpada 
încă h-ă ajurls să se „afuffle”. Ё 
numai bună pentru spălat. Patru 
găleți de apă de la cișmea o să 
ajungă pentru limpezit. Dar tni-e 
neplăcut cîhd iha gîndesc că o să 
fill neVâit să Cobor iarăși eu gă
lețile in mînă toată colonia, piftii 
în oraș, în piață, la terenul de 
tenis sau în parc. La noi în co- 
ІОйіе Ștefan, cocoțată aici pe deal, 
demult nu mei ajunge la cișmea 
nici un sirop de apă, nici măcar 
în strada a patra. In primele două 
Ullți după ее pompele le dezghea- 
ță femeile sau copiii la fot de 
cărbuni, susură uneori un firicel 
cît uit deget de prunc. Atunci ее 
fade aici o coadă de zeci de St** 

tti. Vin femei, copii, batrini, cu 
tot felul de vase in tnlifii și-i o 
gălăgie la pompă, de te asur
zește.

Minerii nu pot fi v&uți ăiei. 
ЁІ afet ori în șut, cei cate lucrea
ză «lua, wi in pel, eei atu iu- 
erwsă ncnpfee.

— la doar o gaMală: Pentru 
rufe aduci, mm lirziu imt spune 
mama, cind mă Infera da la „baia" 
cu zăpadă.

— Tot cobor ptn* in colonia o- 
iiciantilor, de ca să nu le iau 
pe amindouăf Le ear eu еоы- 
iife...

— Ascultă-mă, știu ce spun, 
П-O să fe poți dâvedi ușor pe a- 
mîndwuă... Trebuie să te fhtorci 
repede, pentru ceai...

îmi place să aduc apă în amîn- 
ddiiă gălețile, dați mi-e foarte 
greii, abia le peri de ia o stradă 
lă alta, fără să le piin fes. Si afn 
ce urca pînă acasă tn ulița a 
14-a. Dar mă sitnt mai bărbat cu 
afntndouă în mîini, Deși vesăle 
îmi mulg brețele din umeri și 
torțile îmi taie palmele, de fie
care dată le umplu pînă peste 
seftm și daeă feușesc să le aduc 

fără â vărsa o picătură nil-mi tre- 
btiie mulțumite ffîâi fnâ'rO. îmi pate 
că toți de pe stradă1 ma urmăresc 
cu ochi admiratori. Dăr cum o 
ascult pe marna. Plec doar Cu o 
găleată”

...Am noroc. N-o să merg sin- 
№ J#», я intilnesc- pe
Gnto'rghe a lui Be;daan; un țecher- 
gheii de-o seâihă cu mine, scurt și 
îndesat. Ё1 âfe și sania cu el. Cu 
Săfiia e filai anevoios. Ți Se CCre 
să-i perți tot timpul de grijă, să 
nu se răstoarne, să nu se zbată 
prea rate apa în vase și s-o 
verși...

...Qheorghe n«a luat decît două 
găleți. Fain ! Ajunși în strada ma
re ne așezăm amîndoi pe sanie 
și pînă în strada întîia iiu ne mai 
oprim. Toată strada mare e un 
derdelUș. Ce UȘor e la coborî? I 
Be aici AU mii e mult pînă la 
atena de tenis, de unde ne-am 
hotăfît se luăffi apă.

La atena de tenis ne Optim Mi
rați, cu nasurile vlrîte in ochiu
rile gardului îfialt, de sîrrttă îm
pletită. Trei zdrențăroși cu furtu
nuri negre in fnîlhl împtOȘCă apă 
eu nemiluita peste pămintul roș
cat. Tot terenul e 6 băltărie, pe 
jumătate înghețată.

—- Iată de ее n-au miherii te 
bea sUs, în colonie. Iarna domnii 
își fac aici, jos, arenă de pati
naj, vâra risipesc apa să aibă rl* 
coare prin pateuri, prin grădinile ' 
care împrejmuîesc casele...

Cei trei bărbați cu furtunurile 
în mitni ne-au văsuț. Unul ne 
face semn să ne apropiem. Sînt 
și ei mineri, învotțl de la luetU 
pentru treaba ce-0 fed eCUtu. 
Știu și ei ce înȘViHitlâ să n*el 
apă și s-o ceti de la o așa de
părtare.

Ne oprim tn poarta arenei. 
Cel care ne-a chemat, înalt și 
ciolănOs, fără să ne Spuhă 0 
vorbă î ndfcapta posomorit gura 
furtunului spre gătelii» noastre. 
După ce ni le-a umplut, sa sprijini 
cu mina liberă în Sale șl eu un 
fel de geamăt întoarcă șiroiul de 
■pă spte oglinda înghețată a pa
tinoarului.

âheOffh» Și-a așezat gălețUe pe 
sabie. A f&ul fee și peaifu gi- 

leatâ mea, dar îl refuz. Cu sania 
aș ajunge tît^iu acasă. Or, curb 
n-am timp de zăbavă, frății căi 
mici așteaptă să le fiarbă HMffia 
ceaiul...

cina dau să plec, mă aud stri
gat de minerul care ne-a umplut 
gălețile.

— Pttștiute, treceți pe aici. A- 
jungeți mai repede in colonie...

Cunosc și eu locul, e o spăr
tură in gardul arenei, prin care 
poți pătrunde în grădina ingine
rului Arghir. Ai trecut numai gră
dina și ai și ajuns în strada a I-a 
a coloniei, sctirtlnd aproape un 
kilometru diti ocolul ce trebuie 
să-l faci prlfl otaș.

Gheorghe nu se încumetă să 
treacă. Sania îi încurcă. Bu însă 
nu stau pe gînduri. Traversez a- 
rena și ies prin gard în grăâifia 
acoperită de lift Strat gros de nin
soare. Trebuie să fiu atent unde 
calc, cu ochii la pietoarS, să fiu 
alunec. Terenul e costiș.

— AUu I
Țipătul l-am scăpat fără voie, 

fhlr-o învăluire de groază, fttdi- 
elhd ochii, ca într-0 amețeală Ză- 
r*șe fttstogolindu-se asupra mea, 

cu boturile căscate, doi buldogi 
grași, mușchiuloși. Spaima m-a 
străfulgerat nu atît de vederea 
lor, cit de liniștea cu cate s-au 
năpustit asupra mea, fără un 
lătrat, pe nesimțite. N-am cum să 
mă apăr, declt cu găleata. O ro
tesc plină cu apă ca pe o ghioa
gă. Din zbor lovesc prima javră 
latre dinții rînjiți. Jigodia sare 
intr-o parte și se zbate în zăpă
ceală, fără glas. Aș crede că-i 
mută, dacă nu l-aș auzi pe celă
lalt buldog mîrîind, în timp ce 
caută să mă înhațe de un picior, 
dtntr-o pofte. Fulgerător întorc 
găleată asupra lui. Tabla înghe
țată pîrîie ciocnită de scăfîrlia 
pătrată și apa îl împroșcS pe du
lău, muindu-l ciuciulete. Scalda 
neașteptată îl face să dea înapoi. 
Am scăpat de un vrăjmaș, dar 
bucuria mea e scurtă, in clipa ttf- 
ihătoare simt ceva mare, roșcat, 
izbindu-mă în piept și o durere 
ascuțită săgetîndu-rai cotul stîng. 
Nu mai știu ce se întîmplă cu 
mine. Cad amețit în omăt.

Cînd mă trezesc v8d cerul le- 
gănîndu-se deasupra mea. Două 
btățe cioiSnoase mă poartă că pe 
un pili. Așa mă purta tata c-lnd 
eram mic. Simt mirosul cunoscut, 
de miner, în hainele zdrențuită, 
înnegrite de cărbune. Insă nu e 
el. E omul care mi-a umplut gă
teală cu apă, jo*.

— Da gătește nndc-il
— La mine I
Glasul răgușit al salvatorului 

ml liniștește, «tef iu cbPa aceea 
ml feratei in cotul sîîștet. Bul
dogii ? I Aud mtrlitul amestecat cu 
voci, undeva In urmi, unde bă
nuiesc că a rămas grădina ingi
nerului Arghir. Zbâtlndu-mă scap 
In picioare din brațele omului.

— Stei, ce facir
Vid cum ceilalți doi mineri cu 

furtunurile in mină alunga dulăii, 
improșelndu-i eu apă. Nu mal dau 
seamă le durerea din cot. RWic 
găleata și mulțumind din ochi mi
nerilor, plec.

tSlleata asts-1 așteptetl de pa
tru guri acasă, hai băiete! N-o 
lua în seamă că-i grea, cotul 
ibușeat și așa a înCCtăt Să te ffiăl 
deeră, a amorțit de ger I Set lat 

mă mint. Abia cifid dau să schimb 
găleata in stingă, simt o slăbi
ciune ffiulftdU-mi degetele. O las 
repede jcM Să n-o vărs. be Su
prafața apte gerul a feehffeăt plici 
zimțate de gheața, care м iov«e 
set de tabla zinCâtă.

Mă opresc o clipă să-mi tfftp 
sufletul.

Strada mare s-a umplut de oa
meni. La pompele din ulițele a 
I-a, a Il-a și a IV-a s-au aprins 
focuri de cărbuni să le dezghețe, 
păzite de copi i gălăgioși.

— Uite o mOmîie ț
Trei vlăjgani, limflați de grași, 

unul ca și altul de roșii în obfajt, 
încotoștnăniți in blănuri de lup, 
cu căciuli brumării, mănuși de 
piele, pantaloni de schi și ghete 
de lac, trăcjlrul după ei cîte & sa
nie, s-au oprit în dreptul meu șl 
fac haz. Le cunbsă mutrele ghif
tuite, sînt copiii directorului mi
nei. In fiecare duminici vin aici 
la săniuș.

— Uite o motnîie! aud iarăși.
La început nu înțeleg că se 

hlizesc pe seama mea. îmbrăcat 
cum sînt, Ій picioare cu niște bo
canci vechi al tatii, legați cu sțr- 

mă, și capul ascutu felf*o bro
boadă cafenie de Util a mamii, 
înodată cruciș, piste piept, la 
spate, cred și eu că nu arăt prea 
elegant. Dar eu n-ălh СШКІ ăl mă 
văd. încerc chiaf st Și rid, prie
tenos, le ei.

—: Uite mă, momite șil» si Și 
rîdă I

Acum e clar. CM cate Wt bl»» 
stă proptit într-un biț de schi. 
Ochii mici, mă pflVttC CtUCi» și 
fia de la rădăcina Ufitli IM» lung, 
ascuțit și lucios, В o provocare 
prea directă. Ge să MC t Slot Sin
gur. Ei trei. In plus eu slnt ne
voit să grăbesc cu apă acasă. Mă
car de-ar băga de Seamă copiii de 
la pompe ce se întîmplă, să-mi 
sară lh ajutor. Mai tare ml-e tea
mă că o să-mi Verse găleata. Dar 
cei de la pompe își văd de fo
curile lor.

N-am încotro. îmi iau găleata 
și caut să mă îndepărtez. Be VPde 
că cei cu săniile au ghicit toarne 
ce mă roade.,. Nu-mi mâi zic ni
mic. Vin doar dttpă mine zeflemi
tori. Cel cu bățul de schi Caută 
pe fetiș să-mi lovească găleata, 
s-o vărs cumva. Eu mă feresc cu 
tndemînare șl gtăbeec pașul, deși 
simt vasul iot mai greu în mină. 
Nu mai e mult și o să-l scap.

Dar ce-i asta ?
Dușmanii s-au oprit în Uribă și 

șușotesc ceva cu capetele apro
piate. Chicotind, ml privesc ciu

dat, șt paraaindu-ma brute pornesc 
te goana, pe linge mine, pe stra
dă in sus.

Ramln în urma lor, bănuitor cu 
drojdia rușinii pățite strlnM în 
fundul inimii,

Ma odihnesc o elipa, laeătein» 
du*ml eu palma dreaptă cotul în
ghețat.

Nu mat ш mult pînă acasă, 
Slnt în ulița a »*e. Tropotesc 
să-mi ineălșese picioarele, pe «are 
te simt stol tn bocancii legați cu 
sirml. СШейів odllinaște ia stin
ge mea, cu apa «leită capac 
deasupra.

— Мера I Нора i
tatr-uii evantai de zăpădâ răs- 

eolttă fi vad pe copiii directoru
lui ceborlnd vei vhtej pe sinii, 
pe mulecul strto ПикП Sîbt î£t 

uiița a 11-a, ,a l<fet; S» eprOțMe de 
a b*a, unde ma aflu aii...

— Мера I Нерв I
Primh doi au trecut dîndu-tm 

cu tifla, pe lingi mine. tatg-I și 
pe «elălsli. Conduce мшіа tu 
mina Stingă, în dreapta țtite bățul 
de schi, rotindu-1 deasupra capu
lui. Dar...

Мера ! Мера I
Glasul îmi răsună chiar ifegâ 

ureche, ca un hohot prelung, în 
bătaie de joc. Vlrfiil bățului său 
s» agilă o clipă pflfl fața ochi
lor, apoi îi simt agițtadu-se de 
găleata de lingă pteioar», tlrlfid-o 
după Săbie, Cu Zțfefnot de tinichea 
spartă...

— нерв i Мера i
Hohotul batjocoritor se înde

părtează cu viteza săniei.
Stau și-mi privesc prostit pan

talonii uzi, pe care apa purtată 
cu elita trudă începe să înghețe, 
mă uit apoi la găleată care se 
rostogolește încă pe derdeiuț eu ea- 
pdeul de gheață zbâtîndu-se in ea, 
Singurul seffifi Că fttSeSe plină Cu 
o clipă înainte.

Ce te faci acute băiete?
Din capătul ttlițm a ?-e mă pri

vesc doi ochi scăpărători. E prie
tenul meu, Gheorghe al lui Be- 
dean. Văzuse totul. Oare Ctlm tn-o 
fl ajuns? Ollețite sate stol plfee, 
eitilndOua, pe sanie. Dar c» vrea ? 
lini face semn nedeslușit cu mina. 
Coboară gălețile și te așează lingă 
Un gard, ia sania, o prifide eu a- 
rtîfedOuă mîinile. aleargă pe Ifegă 
ea, apoi se aruncă pe seîndura 
lată, fâcîndu-și vînt pe urmele 
enter trei. O teu la goană dupl 
el. bem latele» giaduL Nu în
cap» îndoiala ei o vâ-1 ajungi p« 
nsmernic. Suma iui Itedoan eu 
tlipiei de fter, в ce« mai rapida 
die eolonte.

Nu m-ат inșelsi. №m» doi 
»-«u pierdut îa Josul sitlzii. Du 
cel urmărit nu mat are scăpare. 
I-au teșit în S^e pașnicii fOCUfi- 
lor de la pompe. Uoul 11 prind» 
de pictor și-l întoarce eu sâni» 
cu tot, psete cap. Venit din urmă, 
Gheorghe intri îa рдоі viteza ia 
saais ușoara, dta lemn Meri al 
domnlșotulut, tăcute-o țăndări, a» 
muaați, сорт d« ia pomps adună 
așOMite și te pun si ard* p» tu- 
gurile menite «l d«Hh*ț» ap»

Domnișorul oe «palmă au tedrii* 
nwșto M ridice ochii. Btl foeovti- 
get ta săpuda unteds și saHmește, 
Gheorghe i-a vuiet bitul <te мШ 
de pe jos «i-I îndeamnă cu el să 
se sceele.

— Băieți, e« facem cu lupanul 
ăsta? îl aud întrebltidu-i co
piii dtn jiir.

— Să*l punem la afumat pe 
rug I zice careva in glumă, stîr- 
mnd hohotele Înveselite ale co
piilor și 6 spaimă de moarte în 
ochii de viezure al lunganului.

Eu ii-apUc să îbai dau în el, 
de-și venisem cu pumniii rfcdWeți 
asupra lui. Mi s-a făcut deodată 
lehamite, văztMu-1 muiat ea o 
eîrpa.

— Hai, ScOală-te I
Prinsul fiu îndrăznește al se 

finpotriveaSctl Capul i s-a pierdut 
între umeri.

La început fiu înțeleg ce vrea 
Gheorghe cu el. Așa înalt și um
flat, nici n-ai crede că-i stăpinit 
de cel mic. Gheorghe îl împinge 
pînă în Strada a 7-a, unde-șt lă
sase gălețile. II pune sâ caute gă
leata Mea, rămași [n-în strada a 
8-a, îl obligă să o umple din pou, _ 
dintr-0 găleată a șa, apoi strigă 
spre mine I

— Vino, dumnealui dorește sâ-tî 
ajute I Vrea să-ți ducă găleata a- 
easă... Ar trebui s-o cere, de jeș, 
din ora», dar nu e timp.

-- Й1, gresiile I Ți-ai găsit nai 
șui 1

îmi Vine să-1 sărut pe Gheorghe 
pentru țjlndul său. Dar nu s» face. 
Treaba e prea serioasă.

IRIMIE STBAUȚ 1, 
(fragment din romanul

„Copiii Valea Plîngetitef- j



STBA6UL ROȘU

lt fermă vie îi eM
Postul U.T.M. de control de pe 

șantierul dă construcții Lupeai fo
losește forme vii și eficiente in 
Șunca sa. Colectivul său. format 
«țin tinerii Orzescu loan, Tălpeanu 
fetru, Frățilă Gheorghe, Moșneag 
dheorghe și Plriiatiu Іова se stră
duiește să fată difi gazeta postu
lui U.T.M. de control Uti adevărat 
»,post de control". Și strădania dă 
rezultate Bune.

Răcorit. colectivul pOstUlui U.T.M. 
de control a organizat un raid-an- 
țhetă, la obiectivele care se află 
în fără tie finisare și tiflele lucrea
ză tineri. Materialul sens intr-o 
forma vie și 
tufă prin câte 
eâiitate 
jUftSUri 
Wfflere, 
Pă se 
au fost

IfisOțit de carica- 
s-a criticat slaba 

lucrări și alte nea
mul t apteCiat. Ca

a unor
a fost
eficienta iui n-a întîrziat 

arate. Lipsurile constatate 
înlăturate.

Q

Sporesc depunerile 
ia С. E» C.

Fefttfu satisfacerea cerințelor ftu- 
toărului
G.B.C. 

mina 
ptotent 
C.E.C., 
efectuează 
direct la locul- de muncă.

Comparativ CU primul semestru 
al anului trecut, în prima Jumă
tate a acestui an, numărul de
punătorilor a sporit cu 778, iar 
Valoarea depusă pe bază de CO11- 
aimțămînt scris a sporit cu peste 
100 000 lei.

Mulți mineri și-au cumpărat dih 
«Șteaille realizate motocicleta, 
aragaze, mobile și alte lucruri fo- 
hMitoare.

crescînd de depunători la 
«йп rfndul minerilor, ia 
Petrila își desfășoară în 

activitatea trei ghișee 
cu gestiune proprie care 

depuneri și restituiri

(Urmare din pag. ba)

material prezentat de 
sectorului și comitetul 
pentru Îmbunătățirea 
muncii.

Sarcinile cuprinse în 
іашмі pentru care s-au prevăzut 
termene de execuție și responsa
bilități concrete pe membrii birou
lui. au fost îndeplinite cu succes. 
Plecare măsură a avut elicădtale. 
in privința realității pianului de 
producție, sectorul a recuperat 
pierderile din prima jumătate a 
num și a Încheiat luna iunie cu 
planul depășit. В-a redus numărul 
brigăzilor sub plan. închiderea In- 
vățămtntului de partid s-a desfă
șurat CU succes. Frecvența citrsan- 
Шег la convorbiri s-d ridicat la 
aproape 100 ia sută, iar nivelul 
convorbirilor a corespuns, lucru ce 
a reieșit tu prilejul adunării gene
rale care a anaiitat încheierea 
MWui de lnvățămînt. pentru rea- 
1Й0ГМ pianului de măsuri elabo
rat in adunarea generală privind 
Îmbunătățirea protecției muncii, 
s-a lormat un colectiv din munci
tori șl tehnicieni, membri de 
partid. care se ocupă tie traduce
rea in viață a măsurilor prevăzute 
privind întreținerea căilor de acces 
din subteran, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, a securității mun
cii, reihstrulrea muncitorilor asu
pra N.T.S. etc.

Probleme importante, sirins le
gate de activitatea colectivului sec
torului au fost prevăzute șl In pla
nul de muncă al biroului pe luna 
inlie a. c. Planul cuprinde, printre 
altele, 
muncii 
minerilor difi sector pentru Înfăp
tuirea sarcinilor de plan pe CS1 
de-al doilea semestru al anului, 
Îmbunătățirea calității producției si 
Sporirea productivității muncii, în
tărirea preocupării organizației 
U.T.M. pentru educarea comunistă 
a tineretului și atragerea tinerilor 
mineri ia acțiunile cuhural-sporti-

conducerea 
de secție, 
protecției

planul de

măsuri pentru întărirea 
politice de masă in rîiidul

ve din perioada de vară, pregăti
rea dosarelor de primire in rfndul 
«mdidatilor de partid a celor care 
au prezentat cereri în acest scop, 
in ședința de birou din această 
hint te vor stabili măsuri pentru 
realizarea satciniier primite rU pri-

Succese ele rmmcitoriler 
de le Viscose Lupeni

2,5 la sută. Continuînd 
in zilele care s-au 
luna iulie, in secția 
fost înregistrate rezul-

fost înde- 
Cetitratorii 
liheorghv, 
Gheorghe, 

șl

cursul trimestrului II al

trecute, evidențiații s-au 
din nou. Primind sarcina

CLOCOT DE ȘANTIER
i Urinare din pag. l <n

p...

în basculați- 
îl transportă 
Mașinile cu 
var, aleargă 

zidarilor

Mistria 
în ЙІП-

asta

Cu angajamentele 
îndeplinite

Semestrul îhtîi al anului a feel 
Încheiat cu succes de Către co
lectivul secției filatură al VisCO- 
zei Lupeni. Aplicarea inițiativei 
„La 2000 bobine produse mei un 
rebut1' a făcut să crească pro
ducția de fire de mătase de Bună 
calitate cu 
întrecerea, 
scurs din 
filatură au
tate promițătoare. Multe dih an
gajamentele lunare au 
plinite încă de pe acum, 
Darioczi Dânilă, Pop 
Toldea atflortion, lltnea
Bzltko Carol, Vîrtosu Petru 
Szabo Ioan sînt din acei munci
tori care s-au angajat să centreze 
Cite 10 000 bobine fără sfi producă 
filei un rebut; cu toții Și-ăU res
pectat angajamentele. Cel mâi 
frumos rezultat l-a obținut centra- 
torul Darioczi Dănilă care a pro* 
dus IU 400 bobine fără 
rebut. Bl 
Gheorghe

Nu se 
latorii. Și
angajamentul îndeplinit. 
Nicolae, Huzum Ioan, Scurtu Con
stantin, Juveloiu Vaslle, Cătineănu 
ViOrel și DeatCu loan se află 
printre prlftfii ih lntrecre. Flecare 
are cltfe 3 400 — 3 800 Bobine pro-

nici uh 
date urmat de tlihea 

Cu 17 900 bobine centrate, 
iasă mai prejos nici h- 
dintre ei sînt multi cu 

Gaizler

planului

se 
în

de

leful zilei secretarului, și se vor 
pregăti dosarele celor care solirăți 
primirea în partid. In 
natală a organizației 
va analiza activitatea 
rlndtltile tineretului.

După definitivarea
munca, fiecare membru al Mrouiul 
a iretut ia ludepiiauraa sarcinilor 
do card răspund» nemijlocit, ceea 
ce va chazășui realitatea in iotîe- 
glme a prevederilor din plan.

Dovedind și p» viitor o gnjă 
sporită îață de Întocmirea planuri
lor de muncă. mUitlnd cu perseve
rența pentru înfăptuirea prevederi
lor acesteia, biroul organizației de 
bază va obține noi succese Ій ih- 
depUntrea sarcinilor ce-1 revin.

-Sr-V-a. ■

Neajunsuri
i S-шг luai măsuri 
[ dar...
) Lipsa unui panou indicator al 
i specialităților din Policlinica de 
1 adulțl ai orașului Petroșani, cu un 
1 orar de funcționare al serviciilor 
‘ medicale, a Creat și incă mai 
( creează multe necazuri celor pe 
, care fie o boală Sau alte tfe-
> buri fi poartă la policlinică.
1 Cu aproape o lună în urmă, în 
' ziarul „steagul Roșu" »-a publi-
* cat 0 flotă, la adrese conducerii 
l, policlinicii, in care не arăta că 
I, este absolut necesar să se rein- 
; troducă sistemul de iBcunoștința-
> re privind funcționarea cabinete-
• lor medicale din cadrul policlî- 
t nicii, ca cei interesați să nu mai
L fie nevoițl să bată pe la mai mul-, 
к te uși, ca să afle unde și cînd 
i pdâte îi găsit medicul căutat.
> Prin adresa ПГ. 1 866, primită la 
f cinci zile după publicarea aesiză- 
[ Iii, redacția ziarului a fost infor- 
l mata că : „La articolul critic a- 
t părut la data de 15 iunie 1863, 
F în ziarul „Steagul roșu", vă ca- 
[ mumcăm ca *-au luat măsuri 
; tiu confecționarea panoului
. câtor ai specialităților din
’ clinică Și orarului de lucru".

—«■

pen- 
indi- 
poll- 
Răs-

duse, fără rebut, față de 2 000— 
2 500 bobine, cît le-a fost anga
jamentul.

i

fividențiafii se reafirmă
Harnicul colectiv al atelierului 

de întreținere, din cadrul secției 
e ll-а de la Viscoza Lupeni, este 
deținătorul drapelului de „Eviden
țiat în întrecerea socialistă", oB- 
ținut pentru rodnica activitate de
pusă în 
anului.

Zilele 
afirmat
să efectueze reparația capitală la 
mașina de filaj nr. 6 ei au organi
zat bine munca și lucrîitâ cu spor 
reparația respectivă au terminat-o 
cu trei zile mai devreme; Lăcă
tușii Hirt Matei, Hribal Augustin, 
Varga Ludovic, Foldeși Francisc, 
Nagy Rudolf, Ghițu Dumitru, Var- 
jași Francisc, Stăiculescu Gheorghe 
șl Florea lOSif, au ffluncit cu 
mult simț de răspundere la înlo
cuirea pieselor de filaj uzate și 
la recondiționarea unor piese 
schimb.

Kăsplatâ a muncii
Birceanu Elisabeta, Rusii Ema, 

Vlădulescu Maria, Szollâsi lulia, 
Nanciu Stana, Szakaes Maria, Să- 
viilesCU Coristâhtih, Pop Ana, Po- 
vîrjan Piane, Tîrcă Paraschiva, 
Raica luliana, Crăiniceatiu Ana, 
Naș Domnica, figurează în rin- 
durile muncitoarelor de frunte ale 
secției răsucit. Ele au realizat în 
cursul lunii trecute depășiri de plan 
între 15-20 la sută. Pe primele 8 zile 
ale lunii iulie au obținut realizări 
asemănătoare. La consfătuirile de 
producție se întrec între ele cate 
să ia angajamentul cel njaimare 
— iar în muncă — care să dea 
cele mai multe bobine fără nici 
un rebut.

be la angajamentul de a produce 
i 000 kg. fire răsucite, s-a ajuns 
la 2 000 kg, ba la 2 500 și chiar 
la mai mult. Muncitoarea Birceanu 
Elisabeta de pildă, luna trecută a 
produs aproape 3 000 kg. fire ră
sucite fără nici un rebut. Ca răs
plată a njuneii depuse ea a reali
zat un cîștlg care trece de 1 000 
lei. Salarii frumoase au obținut și 
celelalte muncitoare care 
cu succes inițiativa de a 
dt mai multe bobine cu 
sucite fără nici un rebut.

Pretutindeni ritmul muncii 
sează necontenit. Cupele excava
toarelor ridică nesățioase pămîn- 
tul săpat și-l încarcă 
te, care la rîndul lor 
in locurile destinate, 
pietriș, nisip, balast,
și ele intr-una ducind 
materialele necesare. Tînăra zidă- 
riță Curtușan Terezia este bucu
roasă, A terminat cu bine o nouă 
lucrare. Și-a luat echipa și a tre
cut la alt loc de muncă, 
și bolobocul tresaltă vesele 
nile ei.

— Este argint viu fata
spunea tovarășul Constantinescu 
Titu, secretarul organizației U.T.M. 
Și in pluș este și o bună utemlstă...

Montorii sini și ei la înălțime. 
La propriu și la figurat ta rtlOh- 
tarea cazanului lucrează, printre 
altoie, și echipele conduse de ti
nerii Ion tonSte Vaslle, U.rihah 
Constantin. Mihalăche NlcOlae și 
Popescu Ion III.

— Acești tiftefi sînt tnîhdrla 
șantierului — spunea tovarășul 
Mezin Alexandru, secretarul orga
nizației de partid de la Electromou- 
laj, Lucrările executate de ei slnt 
Întotdeauna de bună calitate și se

încadrează in timpul stabilit. Bine-I 
înțeles, asemenea lor sini multiI 
tineri pe șantierul nostru. Putem' 
aftiîflti aci și pe sudorii Nuțu Ma
rin, Jiganie Gheorghe, Olaru Ca
rul «1 alții.

Avea dreptate tovarășul Mezin., 
Sudorii se aflau ți el în exerci
țiul funcțiufiii. Aparatele electrice 
de sudură gemeau din greu sub 
sarcină, iar electrozii strînși pu
ternic in clești răspîndeau în jut 
o ploaie densă, neîntreruptă de 
seîntei. Așa se lipesc noile organe 
la scheletul colosului de otel cars 
crește zi de zi în dimensiuni. Dar 
peste toate construcțiile de aici 
domirtă 
strunite 
caragiu 
înalt și 
și coboară neîncetat piese de greu-» 
taie, le transportă dintr-un loc in
tr-altul, le adaugă impunătoarei 
construcții. Aici, oamenii lucrează, 
de zor și cu spor, puh umărul SU 
toții ca uliul pentru construirea 
fiefului gigant energetic, Aici, da
tul metalelor se îngemănează Cu 
cîntul voids al muncii, <st ritmul 
sacadat al macaralelor, cu dudui
tul continuu al mașinilor, cu hei- 
rup-ul mentorilor. Și toate la un 
loc, vin să îhtEegeascâ iffiagiftefi 
noului gigant de le Fâroșefli.

macaraua turn „23 August", 
cu dibăcie de tînărul ma-> 
Bernevig Viorel. Brațull 
puternic al macaralei urcă.

Idile
I. 7,30 Sfatul me-

apliCfi 
produce 
fire râ

- Brigada complexă CU lucru
♦ în acord global condusă de
* Gaborean Grigore lucrează în 

parchetul forestier 
Deși nouă aici, ea 
zilnic sarcinile de 
3—8 Ia sută.

IN CLIȘEU: Echipa de în
cărcători la lucru.

♦ 
» 
i
i
I » 
t

Polatiște, 
depășește 
plan CU

ce se cer... „vindecate"
este semnat de medicul 

policlinicii, doctorul Mar-

prînz,
16,15
Cîfită 
13,05

pentru fruntași 
industrie șl agri- 
pas cu știința 
din opera „Ma

punsul 
șef al 
tina Oscar și de secretara, Joca 
Aurora. Deci am fost iflfOffflâțl Că 
s-au luat măsuri, Intr-adevăr „mă
suri" s-au luat (pe hlttle), dar 
nici pînă în data de 10 iulie nu 
au fost înfăptuite. Lipsa panou
lui indicator se face și acum sim
țită, tot la fel ca și la data pu
blicării în ziar a notei critice, 
Ar fi bine să se confecționeze 
odată pafloul I

Cme s&i ajute ?
In primăvara acestui an, spi

talul de copii din petroșani a 
lost imitat dintr-un local necores- 
pitnzător, intr-unui care asigura 
condițiile pentru o activitate rod
nică.

în răstimpul care a trecut de 
la mutarea in noul local, la spi
talul de Copii s-au făcut unele a- 
menajări salutare ca, boxarea 
saloanelor pentru sugari, amena
jarea băii pentru copii, compar
timentarea unui 
tru bucătărie
Cîte însă au i 
făcut... Apa de la baia mame
lor o ia razna prin sală, în loc să 
se scurgă pe țeava instalată In

L spațiu 
dietetica 

mai rămas

pen
ele.
de

acest scop; mașina de gătit din 
bucătăria comună nu funcționea
ză cum se cere; se duce lipsa u- 
ftul frigider,,. Dar cine să ajute 
la rezolvarea acestor probleme 
gospodărești cind conducerea ad
ministrativă a Spitalului Unificat din 
Petroșani de cate aparține și 
acest spital, dovedește nepăsare.

Nici după trei luni 
tarea în noul local, 
are o 
spațiul 
talului 
format 
bustlbll I (Spitalul de copii are în
călzire centrală iar cărbunele 
.depozitat" aici este cota spitalu
lui unificat Petroșani). S-a găsit 
aici un loc propice prin a-1 trans
forma în... depozit și astfel chiar 
și arborii ornamentali plantați în 
primăvară au căzut victima negli
jenței. Nu mai amintim de fap
tul că spitalul de copii încă nu 
are un Indicator, ceea ce face ca 
numeroși părinți să caute mult 
șl bine spitalul.

Aceste necazuri pot și trebui* 
să fie cit mai de grabă „vin
decate" cu atît mai mult Că ele 
frihează funcționarea normală a 
celor două unități medicale amin
tite.

poartă 1 0a,
verde din 

de copil a 
în... depozit

de la mu- 
spitalul nu 

mai mult I 
fa(a spi- 
fost trans- 
de com-

1

c
i 

?
1
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PROGRAM OE RADIO
13

PROGRAMUL 
diculut, 3,08 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Muzică populară roihineașcă și a 
minorităților naționale, 10,00 Scene 
din opere, 11,30 Gîntece șl jocuri 
populare din Moldova, 12,30 Mw 
zică ușoară, 14,00 Concert de
15.45 Noutăți editoriale, 
Vorbește Moscova I 17,10 
Gigi Marga și Luigi Ionescu, 
Program muzical 
în producție în 
cultură, 19,00 In 
19,20 Fragmente
non" de Massenet, 20,10 Seară de 
dans cu Horia Șerbănescu și Radu 
Zaharescu, 21,00 Muzică populară 
siiedeză, 21,25 Muzică populară ce
rută de ascultători, 22,25 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Soliști de muzică ușoară, 11,15 Jo
curi populare, 12,30 Poemul sim
fonic „Cîntarea Rotnîniei" de Ma
tei Socor, 13,00 Muzică populară, 
13,30 Muzică ușoară, 14,10 Arii din 
opere interpretate de artiști ama
tori, 14,35 Muzică de estradă, 15,30 
Din cîntecele șl dansurile popoa
relor, 16,10 Muzică din opereta 
„Andaluzia" de Lopez, 16,30 Ști
ința în slujba păcii, 17,00 Arii din 
operete interpretate de Teodora 
Lucaciu și Octav Enigărescu, 18,37 
Formații de muzică ușoară, 19,30 
Pe teme Internaționale, 19,40 Mu
zică ușoară de Aurel Giroveanu, 
20,00 Din arhiva Institutului de 
etnografie și folclor: Folclorul din 
Vrancea (reluare), 20,40 Cvartete 
din opereta, 21,10 Muzică de dans,
21.45 Agenda teatrală

-----©=-

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Frații; Al. SAHIA ; A fost prietenul 
meu; PBTRILA: Drumuri deepăr- 
tite, completare Spărgătorul de 
gheață atomic; VULCAN : Alibiul 
nu ajunge.
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N. S. Hrușciov a primit 
delegația militară a R. P. Romîne

o vizită oficială 
primită la 11 
Hrușciov.

La întîlnire a 
colae Guină, ambasadorul 
Romîne la Moscova.

Convorbirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească.

t v/k
J

ft

V,

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Delegația militară romînă con

dusă de ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, generalul de ar
mată Leontin Sălăjan, care, la in
vitația ministrului Apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovie
tice R. I. Malinovski, întreprinde

s
în U.R.S.S., 

iulie de

participat

-ѳ
Vizita delegației R. P. Ungare 

la Moscova
(Agerpres).

avut Iog o con-

MOSCOVA 11
TASS transmite :

Joi dimineața a 
vorbire între membrii delegației
de partid și guvernamentale a 
R. P. Ungare și conducători ai 
P.C.U.S. și guvernului sovietic.

Din partea ungară, la convor
bire au participat membrii delega
ției în frunte cu Janos Kadar; din 
partea sovietică au luat parte:

MOSCOVA 11 (Agerpres).
In cea de-a patra zi a Festiva

lului internațional al filmului de 
la Moscova a fost vizionat filmul 
regizorului american John Sturges 
— „Marea evadare".

Interesul suscitat de acest film 
se datorește într-o anumită mă
sură subiectului filmului, consa
crat evenimentelor din anii 
boiului atît de proaspete în 
morie și mereu emoționante, 
lizatorii filmului, bazîndu-se 
fapte' petrecute în realitate,
căutat să reconstituie îndrăzneață 
evadare a ofițerilor americani și

răz-
me-

Rea-
pe
au

a fost 
N. S.

și Ni-
К. P.

în-

Nikita Hrușciov, Leonid Brejnev, 
Anastas Mikoian și alții.

In aceeași zi, Janos Kadar, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ungare, 
a oferit la Kremlin un dejun.

In seara aceleiași zile, membrii 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Ungare au vizio
nat la Teatrul Mare din Moscova 
spectacolul de balet „Lacul lebe
delor".

o

englezi internați într-un lagăr de 
concentrare.

A fost primit cu căldură filmul 
japonez „Fata destrăbălată" (regi
zor Kirio Urayama). Povestea unei 
tinere care s-a 
mul cel drept 
film simplu, cu 
cu o sinceritate 
spectator. A fost mult apreciat 
jocul actorilor Mițuo Hamada și 
Masako Idzumi.

S-a bucurat 
austriac „Cei 

vieții de 
de filme

abătut de la dru- 
este înfățișată 
rezervă, poetic 
care cîștigă 

mult

în 
și 

pe

crat 
rilor 
zor Edwin Sbonek).

de succes filmul 
care riscă", consa- 
culise a producăto- 
vest-germani (regi-

o

Declarația președintelui Sukarno
(Agerpres). 
făcută la 10 iu- 
Indoneziei, Su- 

că „Republica 
indonezian

DJAKARTA 11
Intr-o declarație 

lie, președintele 
karno a subliniat
Indonezia și poporul 
nu numai că nu sînt de acord gu 
crearea Federației Malayeze, dar 
se vor opune acestui plan de in
spirație colonialistă". El a criti
cat poziția primului ministru al 
Malayei, Tunku Abdul Rahman, 
pentru că acesta „nu și-a respec
tat promisiunea făcută în cadrul 
conferinței de la Tokio de a or
ganiza în prealabil un plebiscit în 
teritoriile 
nord".

Se știe 
la crearea
fost semnat la Londra la 8 iulie 
în urma insistențelor reprezentan
ților guvernului englez, 
acestui acord, Federația 
să intre în vigoare la 
gust a. c.

Președintele Sukarno a 
că în condițiile care s-au
urmare a semnării acestui acord 
se îndoiește de oportunitatea con
ferinței la nivel înalt care urmea
ză să aibă loc între 30 iulie și 2 
august la Manila.

După cum 
de la Manila

din Kalimantanul de

că acordul cu privire 
Federației Malayeze a

ședintelui Indoneziei, Sukarno, a 
președintelui Filipinelor, Macapa
gal, și a primului ministru al Ma- 
layei, Tunku Abdul Rahman, ur
ma să discute problemele legate de 
divergențele ce s-au ivit între a- 
ceste trei țări în legătură cu crea
rea Federației Malayeze, precum 
și propunerea Filipinelor făcută la 
întîlnirea celor trei oameni de 
stat care a avut Iog la Manila cu 
privire la crearea unei confedera
ții din care să facă parte Filipi- 
nele, Indonezia și teritoriile in
cluse în Federația Malayeză (Ma
laya, Singapore, Borneo de nord, 
Sarawak).

na- 
fost 

de 
ga

blicii Sud-Africane un memoran
dum în care cer excluderea ime
diată a R.S.A. din O.N.U., deoare
ce guvernul acestei țări promovea
ză o politică rasistă.

CARACAS. — Luînd cuvîntui 
la postul de televiziune Jovito Vil
lalba, deputat ai Congresului 
țional din Venezuela, care a 
desemnat candidat la postul 
președinte al Republicii, a cerut
vernului să înceteze persecutarea 
Partidului Comunist și a partidului 
„Mișcarea revoluționară de stingă". 
El a cerut să li se acorde drep
tul legitim de a participa Ia 
legetile generale care urmează 
aibă Ioc in noiembrie a.c.

a-
să

BONN. — Cercurile guvernante 
de la Bonn au acordat lui Frie
drich Flick, mare industriaș, crimi
nal de război hitlerist, una din 
cele mai înalte distincții al Ger
maniei occidentale — „Crucea 
mare pentru merite cu steaua și 
panglica Ordinului pentru merite".

LONDRA. — Majoritatea engle
zilor sînt convinși că ’dacă în 

toamna aceasta ar avea loc ale
geri generale, la putere ar veni un 
guvern laburist.In cadrul anchetei 
organizate în rîndurile cititorilor 
de ziarul „Daily Expres", 69,5 la 
sută din cei întrebați și-au expri
mat convingerea în victoria labu
riștilor și numai 19 la sută în vic
toria conservatorilor. Chiar conser
vatorii sînt sceptici față de șanse
le 
40 
au 
au 
ria

lor la viitoarele alegeri. Numai 
la sută dintre conservatorii care 
răspuns la această anchetă și- 
exprimat încrederea în victo- 
partidului lor.

Simenii examinați 
le ma;lnl eletiroeite

LENINGRAD 11 (Agerpres).
Studenții de la Școala tehnică 

de fizică—mecanică din Lenin
grad au fost examinați de ma
șini electronice la disciplina 
complicată „Măsurători tehnice, 
toleranțe și ajustaje la metale". 
S-a constatat că aprecierile fă-, 
cute 
nici" 
denți 
cieri

Aparatele pentru controlul cu
noștințelor au fost realizate de 
către ingineri și studenți de la 
această instituție de învățămînt.

De la 1 septembrie uzina con-, 
structoare de aparate de pe lin
gă școala tehnică organizează- 
fabricația în serie de „examina- 
tori electronici".

Leningrad

de „examinatorii electro- 
unui număr de 30 de stu- 
erau echivalente cu apre- 
făcute de profesori.

Potrivit 
urmează 

31 au-

declarat 
creat ea

se știe conferința 
cu participarea pre-

NEW YORK. — La 10 iulie, re
prezentanți ai Partidului Congre
sul Național African din Republica 
Sud-Alricană, interzis de către au
toritățile rasiste din această țară, 
au prezentat Comitetului special 
O.N.U. pentru cercetarea politicii 
de apartheid a guvernului Repu-

ROMA. — La 10 iulie, un nu
măr de 30 000 de oameni ai mun
cii din provincia Pisa au declarat 
o grevă în semn de solidaritate 
cu muncitorii de la fabrica „Fer- 
riera" ai cărei patroni au decla
rat lock-out.

O

In Franfa continua acțiunile Jârănești
acțiunile ță- 

nemulțumirea 
sprijină im- 

agricole deși
are nevoie de 

cum relatează agenția

PARIS 11 (Agerpres).
In Franța continuă 

rănești provocate de 
față de guvern care 
porturile de produse 
piața franceză nu 
ele. După
France Presse, „în cursul zilei de 
miercuri în numeroase localități din 
departamentele Vaucluse și Bouc- 
hes-du-Rhone s-au desfășurat noi 
manifestații țărănești". France 
Presse menționează că agricultorii din 
sudul Franței au adoptat o nouă 
tactică : „In locul ciocnirilor di
recte cu serviciul de ordine, care 
au provocat serioase incidente la 
începutul acestei luni, țăranii or
ganizează acum adunări și mani
festații pașnice".

Asemenea manifestații au avut 
loc la Chateaurenard, Rognonas, 
Apt, Maiane și în special, la Car
pentras, important centru agricol 
din departamentul Vaucluse. Agri
cultorii din Carpentras, în semn de 
solidaritate cu cei din Pertuis 
care sînt mult mai puternic lo
viți de politica oficială agricolă, 
au hotărît să trimită o delegație 
în numele agricultorilor meridionali 
la ministrul agriculturii, Edgar Pisa
ni, pentru a 
rile lor.

Pe de altă 
se, adaugă că

zii localitatea Carpentras a suferit 
pur și simplu o invazie pașnică. 
Aproximativ 2 500 de țărani au de
filat cu tractoare, camioane și alte 
mașini. Circulația a fost serios 
perturbată. Singurul incident s-a 
produs la Rognonas unde irrani- 
festanții au răsturnat pe șosea o 
mașină cu doi inspectori de poliție 
care înregistrau numerele de cir
culație ale mașinilor în care se 
aflau demonstranții.

prezenta, nemulțumi-

parte. France Pres- 
în cursul după-amie-

------- ——

Crește valul de nemulțumiri 
fpanchistăin Spania

PARIS 11 (Agerpres).
In ultima vreme, în Spania fran- 

chistă se semnalează o nouă in
tensificare a nemulțumirii maselor 
populare. Referindu-se la această 
situație, săptămînalul francez „La 
Tribune des Nations" scrie că 
„după recentele greve perlate ale 
muncitorilor de la Fabero și Pu- 
ertollano, în Spania sînt pe cale 
de a izbucni noi conflicte la „Duro-

bas:

Infîlnirea Nasser-Diori
(Agerpres). 

la Cairo,

Greva cadrelor ffiodicale 
din Peru

11 (Agerpres).
iulie, 20 000 de oadre 
din spitalele peruviene 

cerînd guver-
mărească salariile.

actuala acțiune re- 
aderat 68 
Federației
medicali.
a arătat
nu-și respectă pro-

de uniuni 
naționale 
Conduce- 

că Minis-

LIMA 
La 10 

medicale 
au declarat grevă
nului să le
Comitetul național de grevă a a- 
nunțat că la 
vendicativă au 
de bază ale 
a lucrătorilor 
rea federației 
terul Sănătății
pria sa promisiune de a îmbună
tăți situația materială a lucrători
lor medicali.

Ignorînd cererile greviștilor, gu
vernul militarist al Perului a de
clarat acțiunea lor ilegală și, tot
odată, i-a amenințat cu suprima
rea salariilor pe timpu^ grevei și 
cu trimiterea lor în fața instanțe
lor judecătorești.

Situata din Guyana Britanică
GEORGETOWN 11 (Agerpres). 
La 10 iulie a sosit în Guyana 

Britanică ministrul englez pentru 
relațiile cu țările Commonwealth- 
ului și pentru problemele colonii
lor, Duncan Sandys, pentru a exa
mina, potrivit spuselor sale 
va situație 
economice" 
tima vreme 
gleză.

Chiar în

la. 
la 

nu

„gra- 
politică și dificultățile 
prin care trece în ul- 
această colonie en-

Cheddi Jagan, în 
potrivit agenției 
„Au fost trecute în 

problemele

cursul 
France 

re-
constituționale,

Ministrul en- 
să se întîl-

CAIRO 11
La 10 iulie, la Cairo, precum 

și în capitala Nigerului, Niamey, 
a fost dat publicității comunicatul 
comun cu privire la tratativele 
care au avut loc între președintele 
Republicii Arabe Unite. Nasser, și 
președintele Nigerului, Diori, care 
a făcut o vizită în R.A.U.

In comunicat se subliniază că 
cei rtfoi președinți condamnă poli
tica dusă de imperialiști împotriva

popoarelor africane, în special ac
țiunile colonialiștilor portughezi în 
Africa, precum și politica de dis
criminare 
guvernul 
Africană, 
declarat, 
jină lupta 
tru independentă și și-au exprimat 
hotărîrea de a traduce în viață 
rezoluțiile adaptate la conferința 
șefilor de state și guverne africane 
de la Addis-Abeba.

rasială promovată de 
din Republica Sud- 
Cei doi președinți au 
de asemenea, că spri- 
popoarelor africane pen

I

Felguera" în Asturia, în timp ее 
în sud muncitorii zilieri din agri
cultură participă la acțiuni reven
dicative tot mai puternice în sco
pul majorării salariilor".

La aceasta, continuă săptămîna
lul, se adaugă nemulțumirile pro
vocate de izbucnirea unor scanda
luri în special în comerțul alimen
tar unde cîteva grupuri de mari 
latifundiari din Andaluzia, au pus 
în vîrizare însemnate cantități de 
untdelemn falsificat.

Săptămînalul francez relatează 
că în cercurile oficiale din Madrid 
circulă zvonul că în această afa
cere ar fi amestecat chiar minis
trul comerțului Ullastres, „care a 
favorizat anumiți prieteni ai săi 
pentru a obține însemnate profi
turi de pe urma importului de ulei 
de soia".

In afară de aceasta relatează 
„La Tribune des Nations" în pre
zent în Spania se conturează o 
nouă afacere ilicită o dată cu dis
pariția rapidă de pe piața spaniolă 
a zahărului.

instigatori 
din această țară, 
la vizita lui Sandys, 

din Londra al a- 
Latina subliniază

ziua sosirii, Sandys a 
avut o întrevedere cu primul mi
nistru 
căreia, 
Presse, 
vistă
politice, rasiale și economice ale 
Guyanei Britanice", 
glez urmează acum 
nească cu conducătorii partidelor
de opoziție, principalii 
ai tulburărilor

Referindu-se 
eorespondentul 
genției Prensa
că această călătorie, organizată în 
momentul cînd a luat sfîrșit gre
va declanșată la chemarea condu
cătorilor de dreapta ai sindicate
lor, „este considerată ca o încer
care de a reînnoi acțiunile opo
ziției, instigate de interese străine".

Pe de altă parte, după cum trans- 
agențiile occidentale de presă.

reprezentantul Marii Britanii 
O.N.U., Cecil King, a declarat 
10 iulie că guvernul englez 
va autoriza sosirea în Guyana Bri
tanică a unei misiuni a Comite
tului special O.N.U. pentru exa
minarea aplicării Declarației eu 
privire la acordarea independen
tei țărilor și popoarelor coloniale, 
pentru a studia situația din această 
colonie. Această misiune alcătuită 
din reprezentanți ai Republicii 
Mali, Siriei, Iranului, Sierra Leone 
și Chile urma să cerceteze „căile 
și mijloacele pentru ca Guyana 
Britanică să obțină în cel mai 
scurt timp independența". Potrivit 
agențiilor de presă, în ședința din 
10 iulie a Comitetului special 
O.N.U., reprezentantul Republicii 
Chile a atras atenția că vizita pe 
care Duncan Sandys o face în 
Guyana Britanică trebuie pusă în 
legătură cu intențiile guvernului 
englez de a amîna acordarea in
dependenței acestui teritoriu.

In același timp, după cum a 
transmis corespondentul din Lon
dra al ziarului „New York Times", 
președintele Kennedy a cerut pri
mului ministru Macmillan, în cursul 
recentei călătorii pe care a făcut-o 
în Anglia, garanția că
Britanică nu va deveni indepen
dentă în viitorul apropiat.

Guyana

mit

O

Examinarea situației din Yemen 
de către o comisie a O.N.U.

SANAA 11 (Agerpres).
Comisia pentru studierea situa

ției din sudul Yemenului a Comi
tetului O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale 
a început să se deplaseze din nou 
în regiunile Republicii Arabe 
Yemen.

Membrii comisiei au vizitat dis
trictul Tais, unde s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai regiunilor sudice
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ale Yemenului aflate sub domina
ția colonialistă a englezilor. In 
cursul acestor întîlni'ri, reprezen
tanții Partidului Socialist Popular 
din Aden și ai Ligii femeilor au 
criticat aspru acțiunile arbitrare 
ale colonialiștilor englezi și au 
cerut să fie lichidat colonialismul, 
să se desființeze bazele militare 
de pe teritoriul țării lor și să se 
acorde popoarelor din sudul Ye
menului dreptul la autodetermi
nare. .j
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