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La mina Uricani, pentru economisirea materialului lemnos s-a 
luat măsura ca rearmarea galeriilor să se facă din bolțari dispuși 
în inele. IN CLIȘEU: Cîțiva membri ai brigăzii de întreținere 
conduse de comunistul Rață Gheorghe verifică dacă ’
așezat în galeria direcțională orizontul 670 în blocul 
bine în direcție cu celelalte inele.
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Ați văzut vreodată un turn 
de... 600 metri ? Bineînțeles că 
nu, pentru că un asemenea edi
ficiu nici nu există în lume: ar 
însemna tocmai două turnuri 
Eiffel puse unul peste altul.

Și totuși o construcție de ase
menea mărime se poate vedea și 
în Valea Jiului, chiar în Petro
șani dacă vreți. Ea se compune 
dintr-o țeavă de oțel 
groasă, dar lungă, 
•mai 600 metri — 
mereu, cu fiecare

Turnul acesta 
gigantic însă nu 
se întinde în sus, 
aținînd calea no
rilor, ci în jos 
spre măruntaiele 
pămîntului. Da. Este coloana de 
oțel a prăjinii de foraj de la 
sonda nr. 4562 — Petroșani care 
cercetează adîncurile pentru a-i 
descoperi bogățiile. Zi și noapte, 
pe căldură 
sondori ca 
Popa Ilie,
Marin, Bold Gheorghe, Crăciun 
Ioan și mulți alții, forează fără 

. răgaz.
Forarea pentru cercetarea geo

logică a subsolului este însă o 
muncă deosebit de grea și pre
tențioasă care cere multă, multă 
pricepere, voință și dragoste 
pentru munca de a scoate o ca
rotă de probă din sol. Astfel, la 
fiecare 40—100 cm. întreaga co
loană de foraj este scoasă afară 
Ce muncă încordată ca după ce 
de-abia s-a rotit sapa de cîteva 
ori înaintînd jumătate de metru, 
să scoți din adînc toată coloana 
de foraj din oțel.

Motoarele duduie din greu, 
granicul scrîșnește, cablul gros 
al troliului vibrează încordat 
sub greutatea de 22.000 kg. a 
acestui „turn“ lung de metal 
aflat în pămînt. Pe măsură ce 
ies prăjinile de oțel, motorul 
este oprit, coloana aflată în sub
teran blocată cu diferite dispozi
tive de siguranță (ia gîndiți-vă 
ce ar fi să scape și să cadă în
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nu prea 
lungă de toc- 
și care crește 
zi ce trece...

adîncurile pămîntului... 600 m. 
țeavă) iar partea extrasă se de 
șurubează și se pune la o parte. 
Lin sondor „șterge“ noroiul de 
pe țeavă, doi prind cleștele spe
cial apoi opintindu-se în el, por
nesc roată împrejur deșurubînd 
țeava. Pe urmă capătul țevii este 
împins pe platforma de stocare, 
„podarul“ trage țeava la locul 
ei, apoi, motorul troliului este 
cuplat din nou, cîrligul macara
lei se lasă jos, capătul coloanei 
este tras iar sus și toată opera 

ția începe d.in 
nou.

După o muncă 
asiduă r 
te ore, 
în sfîrșit

(carotierul).

de mul-
apare 
capul

Cu o

sau frig, harnicii 
Trușcă Constantin, 
Ion Drăghici, Dinu

sfredelului
grijă dosebită se scoate din el 
carota de probă care este for
mată din roca prin care a trecut 
forajul. Pe baza acestei probe, 
geologii stabilesc structura so
lului putînd să cunoască forma
ția Iui, bogățiile. Apoi întreaga 
coloană uriașă de țevi este in
trodusă din nou în adînc cu ace
leași eforturi ca și la scos, pen
tru că după ce forează alți cîțiva 
zeci de centimetri să fie scoasă 
o nouă carotă de probă...

Muncind 
dori de la sonda 
forează tot mai 
acum carota de 
dîncimea de 600 
noi bogății ale

astfel, harnicii son- 
4562 Petroșani, 
adînc, scotîndi 

probă de la a- 
m., descoperind 
solului nostru.

S. M.
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A înflorit 
lunca mare.,.

La marginea Petroșaniului
prelungire spre Livezeni, se în

tinde un cîmp cuprins între șo
sea și dealuri — numit de locui
torii de prin împrejurimi lunca 
mare. Zeci de ani de-a rîndul aici 
era pășune și fînaț, vara fiind 
un imens covor de flori.

De vreo doi ani, pe această 
luncă au poposit constructorii 
șantierului Petroșani. Sute de 
constructori cuprinși în brigăzile 
lui Găvan Petru, Cîmpeanu Va
sile, Gyulay Ioan, Roșu Dumitru. 
Froșt Ștefan, Madaraș losif, 
Hegyi Ștefan, Negoiță Dumitru 
și alții au săpat pămîntul, au 
turnat fundațiile, au înălțat ziduri 
au tencuit, vopsit, zugrăvit ne- 
precupețindu-și eforturile pentru 
a clădi noi blocuri minerilor.

In urma muncii depuse, 
vara aceasta lunca mare a 
florii cu fiert noi, care fac mai 
frumoasă viața celor ce muncesc: 
blocuri de locuințe muncitorești 
cu apartamente moderne. Astfel, 
zilele trecute, aici au fost recep
ționate de către o comisie alcă
tuită din reprezentanții combi
natului carbonifer și constructo
rilor, blocurile 1 și 5 cu un l 
de 64 apartamente. Apoi, pînă la 
sfîrșitul lunii iulie < 
vor preda încă două blocuri, 2 șt 
3, tot cu 64 apartamente, iar în 
august blocul 4, cu 32 aparta- t 
mente

Sărbătoarea
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Era într-o duminică dimineața. 
Instructorul raional U.T.M., Vio- 
rel Ioan, împreună cu tovarășul 
Josivescu Aurel, președintele Sfa
tului popular al orașului Lupeni, 
cu tovarășul Veres Ștefan condu
cătorul tehnic al gospodăriei de 
locuințe și cu conducerea șantie
rului de construcții din oraș stu
diau planul de bătaie în vederea 
unei- cît mal bune organizări a 
muncii de înfrumusețare a ora
șului. Peste tot febrilitate, tineri 
înarmați cu tîrnăcoape, lopeți, 
greble, tărgi și roabe.

Secretarii organizațiilor U.T.M. 
din oraș, comandamentele brigă
zilor utemiste de muncă patrio
tică și cei mai buni tineri s-au 
dovedit a fi mobilizatori de nă
dejde. Peste 750 de tineri se gă
seau pe șantierele din oraș, în 
cartierul „Detașament“, la „Vis- 
coza”, în jurul blocurilor din Bra- 
ia, în parcuri și în fața sfatului 
popular. La blocurile din Braia, 
brigăzile de muncă patriotică au 
mobilizat numeroși locatari. Din 
blocurile saîariăților filaturii au 
ieșit la muncă voluntară Rădu- 
lescu Natalia. Popescu Ștefan. 
Uță Eleonora, Phaiffer Alice și 
alții iar după patru ore de muncă, 
în fața blocului răsări o alee pe 
care zbenguiau în voie copiii fi- 
laturiștilor. Intre blocuri s-a por
nit munca de nivelare a terenu
lui, de curățire â locurilor virane 
și de transformare a acestor lo
curi în alei.

Varga Ștefan, Matvus 
Mihalache Teodor, Miclea 
Marinache Niculina, Pora 
lus, Gros Dorica, Dănilă

Mută albia pîrîului
La cîțiva metri de blocul I Uri- 

cani trece pîrîul Șerpilor. Acest 
pîrîu pricinuia multe necazuri 
constructorilor, deoarece amenin
ța cu inundai ea la subsol a blo
cului I.

La mutarea albiei pîrîului lu
crează echipa de săpători condusă 
de Cioanca Petre In această e- 
chipă lucrează săpătorii Haret 
Zoltan, Marcel Alexandru și Bu- 
ga Pavel care înaintează repede 
cu săpăturile In urma săpătorilor 
vin zidarii conduși de Barbu Vic
tor care și-au depășit planul cu 
15 la sută. Aceste două echipe, 
echipa de săpători și echipa care 
execută canalizarea pîrîului și-au 
luat angajamentul ca lucrarea în
credințată s-o termine mai repe
de, depășind zilnic sarcinile de 
plan cu cîte 15 la sută.

V. CÎRSTOIU 
corespondent
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Realizări pe o decadă
Situația producției din sectorul 

I al minei Petrila este următoa
rea : cărbune dat în plus pe 
prima decadă a lunii iulie 611 
tone, productivitatea realizată — 
118.4 la sută.

Brigada condusă de comunis
tul Mihai Ștefan a extras de la 
abatajul cameră nr. 6 E stratul 
5 un plus de 181 tone de cărbu
ne, Neagu Gheorghe cu ortacii 
săi din abatajul figuri stratul 
14 a scos un plus de 140 tonie 
de cărbune. Aceste brigăzi sînt 
fruntașe pe sector și luptă neîn
cetat pentru depășirea planului 
în cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August.

I. CIUR 
corespondent

ț 
întregului popor, i 

23 August, a 15-a aniversare a f 
eliberării patriei noastre, va fi j 

t întîmpina'4 de constructorii din ț 
ț Petroșani cu un dar f rumos■ 
♦ drept rod al muncii lor, pe lunca 
t mare a răsărit un „l...
I mos de 5 blocuri cu 160 aparta- 
I mente-locuințe noi pentru minerit 
? noștri. Pe aceeași luncă mare, 
ț sînt ridicate în diferite stadii de 
i construcție și finisaj încă alte 
S8 blocuri noi însumînd 256 a- 

partamente, printre care și i 
i bloc cu trei etaje, construit pen

tru prima oară în țară numai 
din beion de steril turnat în co- 
frage de aluminiu. Toate aceste i 
clădiri noi vor fi date în folo
sință încă în acest an.

Lunca mare de la Livezeni a 
înflorit în vara aceasta, cu flori 
ale vieții noastre socialiste — 
locuințe pentru cei ce muncesc.

mare a răsărit un „buchet" fra-
t
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Printre alte 
utilaje miniere, 
pe care le pro 
duc constructo
rii metallurgist! 
de la U.R.U.M. 
Petroșani, ei îm
prospătează lu
nar parcul de 
vagonete de la 
exploatările mi
niere din Valea
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Mihai, 
Florea, 
Romu- 
Elena, 

Berclez Maria, Florea Livia, Po- 
povici Ileana, Hoffer Valeria, LJ- 
drea Elena, Sandru Maria și 
mulți hlți locatari au muncit a- 
lături cu brigăzile de muncă pa
triotică cu elan nestăvilit la ni
velarea terenului din jurul blocu
rilor 1, 2 și 3. La încărcarea pie
trelor în mașină, Polhac Nicolae, 
Cășuneanu Dumitru, Neagă Ilie, 
Dumitrescu Ioan, Rusu Dorin. Bă- 
dău Simion, Dreghici Gheorghe, 
Miclea Dumitru, Cioară Sabin. 
' ' <i"eanii Iosif 
loan s-au

Cioară 
și Sămbăteanu 

întrecut pe ei înșiși.

In curtea filaturii s-a trecut la 
amenajarea parcului, la curățirea 
curții și la amenajarea drumului 
care duce în fabrică. Aici toți cei 
80 de tineri au muncit cu rîvnă 
și rezultatele se văd: Acum curtea 
fabricii pare un parc de odihnă. 
Au dispărut fierăraiele, resturile de 
butoaie și materiale de ambalaj 
care pînă nu demult îi dădeau 
curții un aspect neîngrijit.

In parcuri, tinerele fete pliveau, 
greblau, transportau pămîntul si 
udau răsadurile plantate. Scoro-' 
rnoslei Iuliana, Deak Elena, Gzakd 
Ana, Nagy Susana, Burgher Șa- 
rolta, Popescu Maria și altele se 
întreceau între ele așa cum de 
altfel făceau și tinerii Rusu A- 
lexandru și Tarhat Gheorghe, a- 
jutați de Opiîșa Mihaî la ame
najarea curții depozitului de ma
teriale al cooperativei „Sprijinul 
minier“ din Lupeni.

Pîrva Lidia, Vasile Dumitra și 
alte locatare din cartierul „De
tașament“ alături de Manta Va- 
sile, Halâsz Alexandru, Șerfezeu 
Octavian, Vatga Nicolae, Feher 
Lazăr și alții au pornit munca de 
înfrumusețare a cartierului iar pe 
o porțiune a străzii Gh. Gheor- 
ghiu-Dej zeci de tineri printre 
care Butoi Vaier, Strega Gh., 
Buri acu Constantin, Matei Ioan, 
Dumitra Ioan, Răcuci Gheorghe, 
au trecut la ușurarea muncii 
constructorilor de drumuri, rîdi- 
cînd. vechiul pavaj.

Ar fi nedrept să nu amintim 
de toate cele 17 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, de elanul ti
neresc cu care au muncit împreu-i 
nă constructorii cu muncitorii din 
comerțul de stat, elevii cu coope
ratorii și cu soțiile de miner in
tru același scop: înfrumusețare^ 
cartierelor în care locuiesc.

Valoarea lucrărilor efectuate, 
prin munca entuziastă a tinere
tului lupenean se ridică la’ peste 
10.000 lei, iar orele de muncă 
depuse au înregistrat cifra de 
3100. Și acțiunea de înfrumusețare 
a orașului cu sprijinul tineretu
lui continuă... I

M. LAZUR

I-

LA MUNCA
— Cum 

dumneata faci parte 
mistii sectorului ?

— Din sector fac parte, da’ u- 
temist... hm. bine ar fi să mai 
fiu utemist. Vezi că sînt doar cam 
bătrîn. Dar puteam să refuz băie
ții din brigada de muncă patrio
tică ? M-au rugat să-i ajut la 
beton a rea c.enturii zidului de spri
jin, că oricum, am o țîră de expe
riență. In mină, la puțuri fac des 
așa ceva.

Zicînd acestea minerul Schwarlz 
Ioan, a cărui etate face încă ri
dată cît a oricăruia din jur, nive
la cu mistria centura de beton de 
deasupra zidului de sprijin aflat 
în central comunei. Alături, lu
crau membrii brigăzii utemiste 
de muncă patriotică de la sectorul 
VI al minei, cei care în ultimele 
patru zile nu au lipsit de la nici 
o acțiune patriotică întreprinsă.

Tînărul Miicescu. secretarul or
ganizației de bază U.T.M. a secto-

tovarășe Schwartz, și 
dintre ute-

VOLUNTARĂ
rului VI, luase dirijarea prepară
rii betonului . Nici Feri Kantor, 
Pavel 
Scurtu 
boveau 
rul cel 
de zor
Arpi. unul dintre cei mai tineri 
membri ai brigăzii o duce« în 
goană pînă în fața centurii. Aici 
îl aștepta C.îrlig Petrache, cej 
care la fiecare lopată încărcată 
spunea cîie o vorbă de duh. Pe 
cînd munca era în toi, își făcu 
apariția și tînărul Vetro Francisc. 
unul dintre cei mai noi și 
huni colaboratori 
locale ale stației 
După ce schimbă

frații Tănăsoiu, 1 
nu ză-

Dediu,
si încă vreo trei, 
o clipă. Dulgheru, tînă- 

înalt în șalopetă, încărca 
betonul în roaba pe care

Jiului cu noi vagonete. IN CLI- > 
ȘEU : Brigada candidatului de > 
partid Chis Teofil, care execută ) 
fixarea prin mituire a trenului de ) 
roți al vagonetului, își depășește > 
lunar sarcinile de plan cu cîte 50 ) 
la sută, fapt arătat de șirul de ? 
vagonete ce părăsește uzina. ?

mai 
ai emisiunilor 
de radioficare. 
cîteva cuvinte 

cu tînărul AVrcescu, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. a sec
torului, scoase un carnet și notă: 

„...Brigada utemistă de muncă 
patriotică a sectorului VI a efec
tuat luni, 39 ore de muncă vo
luntară, marți 23 ore, miercuri 
27 ore, azi pînă în prezent 36. ore 
la nivelarea terenului de volei, la 
zidul de sprijin, la stocul He a- 
varii la...

...Seara un cîntec tinere-c anun
ța prin difuzoare deschiderea emi
siunii ..A sosit poștașul din or
ganizațiile U.T.M.“ și printre 
numeroase1'’ vești pe care respon- 
-,e t.îbil ac": tei rubrici — tînărul 
Vetro Francisc — le prezent" în
tr-o formă atrăgătoare, auditorii 
au aflat și despre hărnicia brigă
zii utemiste de muncă patriotică 
a sectorului VI de la mina Ani- 
noasa, cea care în ultimele zile 
a dovedit hărnicie și elan tine
resc în muncă.

LlClU LUCIA

Citit1 în pag. IV-a
• F. R. Kozlov a asistat la 

un spectacol dat de artiștii 
sovietici în S.U.A.

• In ședințele tribunalului 
militar din 12 iulie apăra
rea a demascat pe autorii 
înscenării polițienești

• Acordul comercial încheiat 
între U.R.S.S. și Etiopia

• Republica Irak la prima 
aniversare

• Noutăți din țările de de
mocrație populară
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A început campionatul 
de tenis pe echipe
In cadrul campionatului repu

blican de tenis pe echipe, la Lu- 
peni, a început faZa de răioft.

In primul meci Jitii 11 a în
trecut Minerul cu scorul de 
10—9. Meciurile au fost palpi
tante datorită și evoluției scoru
lui. La 9—9. întîlnirea Bonea— 
Boeru fiind cîștigată de primul 
a decis și învingătorul. In al 
doilea meci Jiul I a întrecut Mi
nerul cu 15—4. In această îfltîl- 
nire au fost cîteva meciuri de 
toată frumusețea mai ales în în- 
tîlnirile de juniori,

Din echipa Jiul o formă deo
sebită au manifestat-o luhasz L. 
ți Șerban R. deși ultimul a pier
dut întflnirea cu Iăcob și Cor- 
padea.

A mai rămas de disputat tn- 
tflhireă Jiul I — Jiul II. Indi
ferent dte rezultatul acestei în- 
tllnirl faza răională a fost deja 
cîștfgată de echipa Jiul din Pe
troșani, căiifrcîndu-se astfel pen
tru faza imediat superioară.

GH. GLISICI 
corespondent 
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Minerul Petrila 
la a 3-a victorie în baraj

Duminică la Călan echipa de 
fotbal Minerul Petrila a obținut 
cea de a treia victorie consecu
tivă de data aceasta în față e- 
chipei C.F.R. Teiuș cu scorul de 
3-—2 (2—0) în barajul pentru 
promovarea în campionatul re
gional. Jocul începe în nota de 
dominare a echipei Minerul din 
Petrila care în minutul 6 des 
chide scorul prin lacob după o 
acțiune individuală frumoa
să. După o combinație la 
care au luat parte toți ju
cătorii din înaintarea echipei 
petrilene centrul atacant Flaider 
marchează cbI de-al doilea gol 
in minutul 34.

După pauză jocul devine con
fuz și ceferiștii joacă nerVos și 
dur. depășesc limitele sportivi- 
iății. In minutul 60 arbitrul Stă- 
hescu. care a condus cu multă 
competență acest joc, elimină un 
jucător de la Teiuș pentru lovi-, 
rea lui Dinache. Teiușenii to
tuși înscriu prin Berța ca ime
diat Dinache trecut pe extremă 
dreaptă să ridice scorul la 3—1. 
In minutul 90 arbitrul acordă 
un 11 metri în favoarea teiușc- 
nil&r. fioca marchează imparabil 
și jocul a luat sfîrșit cu 3—2.

Numeroase asociații sportive 
din Valea Jiului au organizat în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August diferite întreceri 
sportive, concursuri de casă, 
campionate locale, la care par
ticipă sute de sportivi amatori 
dornici, ca alături de rezultatele 
frumoase ddri producție, ziua a 
niversării a 15 ani de la elibe
rarea patriei noastre să fie în 
tîtrtplnată și prin noi și multiple 
acțiuni pe tărîm sportiv. Tot în 
acest scop comitetul de între
prindere și Asociația sportivă 
Constructorul din Petroșani, în 
colaborare cu Comisia raională 
de fotbal organizează în cinstea 
zilei de 23 August o largă com
petiție de fotbal dotată cu „CUpa 
23 August“ la care invită să 
participe echipele întreprinderilor 
și instituțiilor din oraș care nu 
fac parte din nici un campionat

Competiția se va desfășura 
sistem tur eliminatoriu conform 
programării Comisiei raionale 
de fotbal. La această cupă cate 
se va desfășura între 20 iulie —

20 august, sînt invitate să par-^ 
ticipe echipele următoarelor in-j 
stituții și întreprinderi : C.C.V.J.,5 
O.C.M.M.-U.P.D.; C.F.R.-I.R.T.A.-J 
telecomunicații și transporturi V 
(C.F.R., P.T.T.R.-I.T.C.); sfatul^ 
popular; A. S. Sănătatea; O.C.L., C 
I.F.E.T.; A. S. Dlnamo; 6 Au- $ 
gust; U.R.U.M.P.; Steagul roșu; > 
Constructorul; B.R.P.R.; Banca? 
de investiții. <

Înscrierile se fac prin adrese S 
la Comisia raională de fotbal ? 
(U.C.F.S.) zilnic pînă la 19 iu-? 
lie a. c. Desigur la această corn- ? 
petiție nu pot lua parte jucători« 
legitimați la o oarecare asocia-< 

' ție sportivă în vederea unui a- 5 
numit campionat. De asemenea? 
toți participanții trebuie să facă < 
parte neapărat din cadrul fri-s 
treprinderilor la care joacă și să? 
fie membri U.C.F.S. Intr-un joc« 
pot fi utilizați 15 oameni care£ 
vor trebui să se prezinte pe te- ) 
ren cU echipament reglementar.? 
Arbitrii vor fi numiți de Comisia 2 
raională de fotbal. Echipei cîști- < 
gătoare, cupa îi vă fi înmînată > 
intr-un cadru festiv. ?

O--- <

In încăperea secretariatului 
Sfatului popular al otășului Pe
trila era un dute-vlno neconte
nit. Veneau oamehii cu diferite 
treburi așa cum se obișnuiește 
pe la sfat. Secretara, tînără, voi
nică îi lămurea pe dată. La 
mulți din ei le spunea pe nume, 
dovadă eă-i cunoștea. Cum să 
nu-i cunoască, doar a crescut 
aici. Deodată pe ușă intră un bă- 
trîn. Avea părul nins de 
Purta o păiărie veche.

— Să trăiești Vesa-baci — îi 
spuse secretara de cum îl văzu. 
Da’ ce vînt te aduce pe la noi 7

— Iacă am si eu niște treburi 
pe la agricol, știi cu grădinița 
aia,

— Las’ că facem cum e bine 
— zise secretara. Dar cu sănă 
tatea cum o mai duci ?

— Iacă așa, bătrîntște. Nu 
mă mai țin Că pe vremea cînd 
eram tînăr. Doar am împlinit 
74 de ani.

— Dar altfel cum o mai duci ?
— Bine, cum altfel. Pensie 

am. locuință, Îs fel...
După ce at discutat, secretară 

s-a dus cu Vesa-baci la secția 
agricolă. In scurtă vreme bfitrî- 
nul a șl plecat. Pe chipul său se 
citea mulțumirea că i s-a rezol
vat operativ cerința

Intre timp la secretariat a in
trat un tînăr miner.

— Aș vrea să iau și eu o mo
toretă, tovarășă și nu știu dacă 
sînt și care-s formalitățile ?

— Sfatului nostru i s-au re
partizat două, așa că faci o ce
rere și o să te avem in evidență

A plecat și tînărul mulțumit, 
gîndindu-se probabil că în scurtă

afli

vreme va merge ia șut pe mo
toretă

Intre timp la secretariat apa
re o bătrîfiicâ. Ținea în mîfii o 
cerere prin care solicita țiglă 
pentru casa nouă pe căre și-a 
corrstruit-o de curînd.

—- Deocamdată n-avem repar
tiție de țiglă, mătușă dragă — 
îi spuse secretara, dar lasă ce
rerea aici și cum sosește îți tri
mitem vorbă, să nu mai bați 
drumul de pomană.

In mai puțin de un ceas, la 
secretariat $i la celelalte secții 
ale Sfatului popular al orașului 
“ ■ au fost rezolvate o sea- 

cereri ale cetățenilor, 
oameni ai muncii au 
spre casă mulțumiți că 

|or n-au

Petf ila 
mă de 
Zeci de 
plecat 
cererile și seăisările 
rămas fără rezultat.

Văzlnd deservirea promptă și 
corectă a oamenilor muncii, gîn- 
dul îți zboară fără să vrei cu 
ani în urmă, pe vremea regimu
lui de asuprire burghezo-moșie- 
rească. La primării, niște func
ționari birocrat!, slugi ale stă- 
pînilor purtau luni de zile pe 
drumuri pe oamenii " 
tru lucruri mărunte 
Ieșea ciubucul nu le 
rerile. Si atunci era 
ca vai de capul ei. ____
pagubă dfectt bucurie.

Azi însă timpurile s-au schim
bat cu 
munții 
mulți;
ne 
de 
le

muncii pen- 
și pînă nu 
rezolvau ce- 
O rezolvare 
Mai multă

totul. Statul oamenilor 
setveste interesele celor 

sfaturile populare, orga- 
puterii locale, slujesc zi

Faza regională a Spartachiadei 
de vară a

Pe stadionul Corvinul din 
Deva au avut loc duminică în
trecerile de atletism din cadrul 
spartachiadtei de vară — faza 
regională — unde cei peste 150 
de concurenți s-au întrecut pen
tru ocuparea locului 1. Lotul ra
ionului nostru, deși incomplet 
prin lipsa nejuștifieătă ă unor 
sportivi ca : Ceapă Mariana 
(Minerul Lupeni), Maican Gh. 
(Petroșani), Pop Gheorghe, Pele 
Maria și Both Maria, toți de la 
Elevul Lonea, a reușit totuși 
să se comporte bine ocupînd 4 
locuri I; 5 locuri II și 3 locuri 
III. lată numele cîștigătorilor; 
500 m. senioare, Iovan Marga
reta — Minerul Petrila; 1000 
m. sfeniOr, Lupaș Gheorghe — 
Minerul Lupeni; înălțime-junioa- 
re, Nemeș Magdalena — Școala 
sportivă U.C.F.S.; greutate — 
seniori, Popescu Mircea — Ele 
vuf Petroșani.

Demnă de remarcat este com
portarea bună a cunoscutului 
atlet Lupaș Gheorghe care deși 
după cîțiva ani de inactivitate a 
obținut totuși un rezultat bun 
cu timpul de 2’27”l/I0 la 1000 
m. plat. Tînăra săritoare în înăl

tineretului
țitne Nemeș Magdalena și-a îmj< 
bunătății recordul personal, să '' 
rind ștacheta înălțată la 1,43 m. < 
ceea ce constituie și cel mai bun;' 
rezultat regional la categoria^ 
12—14 ani. ț

Pe poligonul din Sebeș s-auj 
desfășurat întrecerile de tir undei 
au participat campionii raionali ' 
ai spartachiadei de vară din, 
toată regiunea Hunedoara. Dînd 
doVadă de o bună pregătire toți 
cei patru trăgători de la Asocia-,1’ 
ția -----
au

•O»

ale
zi pe oamenii muncii, cărora 
satisfac cerințele justificate.

D. CR1ȘAN

------- - ---—---- --------

Preocupări pentru „startul“ 
îh categoria C la fotbal

(De vorbi cu tov. A. POP, antrenorul echipei 
Aninoasa)

bine cunoscut de publicul nostru, 
cel care și în trecut a apreciat 
în mod just această calitate a 
echipei noastre.

Media de vîrstă a echipei este 
între 23—24 ani. deci este o e- 
chipá tînără și de perspectivă 
chiar în actuala ei compoziție. 
Totuși în scopul lărgirii lotului 
vom efectua completări cu ele
mente între 17—20 ani din loca
litate, în așa fel ca sudura în
tre jucătorii vechi și cei noi 
se iacă fără „hopuri“, spre 
nu afecta omogenitatea.

Conform cerinței categoriei 
echipele sînt obligate a folosi 
formație în jocurile de campio
nat 5 jucători născuți în 1935 
sau mai tîrziu. Noi avem astfel 
de jucători și în actualul lot în 
număr de 8 și preocuparea ac
tuală este ca în lotul de toamnă 
să avem oei puțin 12 astfel de 
jucători, lucru realizabil pe sea
ma- elementelor din localitate 
după cum am arătat și mai sus.

Desigur și problema terenului 
preocupă în egală măsură în
treaga conducere, deoarece „ga
zonul” face parte din regula
mentul de participare în cam
pionatul acestei categorii. Au 
fost începute pregătirile și în a- 
céste zile s-a trecut la 
crete, preconizîndu-se 
mina lucrările pînă ia 
brie a. c.

Minerul
Iubitorii de fotbal din Valea 

Jiului și îh mod special cei din 
.Aninoasa au urmărit cu multă 
atenție timp de un întreg cam
pionat evoluția echipei Minerul 
Aninoasa din cadrul campiona
tului regional. Și, desigur, fap
tul că echipa aninoseană a ter
minat pe primul loc, asigurîn- 
du-și astfel participarea în ca
tegoria C a bucurat mult pe 
tot» suporterii ei. Pentru a in
forma cititorii noștri asupra 
pregătirilor care se fac la Ani
noasa în vederea „startului“ în 
categoria C am rugat pe tov. A. 
Pop, antrenor al echipei, să ne 
Spună cîteva cuvinte în acest
sens :

— In prezent, întreg lotul este 
în vacantă — a spus. tov. A. 
Pop — pînă la 20 iulie cînd vor 
înfiepe antrenamentele. Avînd în 
vedere că în mai mult de 20 de 
meciuri ăm utilizat un lot rés 
trîfis de 14 persoane băieții „fo
losesc“ din plin această odihhă 
meritată.

Programul de antrenamente 
•ste deja întocmit. El nu cuprin
de ceva nou fata de trecut, în 
orice caz accentul se va pune 
pe o buna pregătire atletică și 
fizică ceea ce va sta la baza 
unei pregătiri tehnice și tactice 
corespunzătoare categoriei. La 
aceasta se adaugă disciplina și 
puterea de luptă a echipei care 
sper că se va menține la nivelul

fapte con- 
a se ter- 
1 septem-

M, E.

in anii puterii populare în Pe
trila, la fel ca și în celelalte lo
calități din bazinul nostru car
bonifer s*au ridicat zeci de blo
curi noi cil sute de apartamente 
frumoase, spațioase, conforta
bile.

In general se poate spune că 
marea majoritate a locatarilor 
cărora li s-aU repartizat aparta
mente în blocuri, le întrețin bi
ne-, Sînt locatari care se stră
duiesc să întrețină curat apar
tamentele, casele scărilor, sub
solurile. Locatarii unor blocuri 
au luat măsuri ca să curețe și 
spațiul din fața blocului îh care 
locuiesc, străduindu-se să-i dea 
un aspect cît mai plăcut. Cazu
rile cînd cetățenii l-au cîte o ini
țiativă bună în vederea gospo
dăririi blocurilor nu sînt rare 
nici la Petrila. In acest an, din 
inițiativa locatarilor s-au luat 
măsuri să se pună cîte un admi
nistrator la cîte 4' blocuri etc. 
Din inițiativa gospodinelor din 
blocul F s-a amenajat casa scă
rilor. Această inițiativă a fost 
curînd urmată și de gospodinele 
scărilor 11 și III din blocul G.

Trebuie spus însă că pe lin
gă locatarii conștiincioși, mai 
locuiesc în blocuri și altfel de 
locatari, 
pe Hosu Victor. ___ ______
miner, lucrează în sectorul 111 
al minei Petrila și locuiește în 
blocul A, etajul III, apartamen 
tul nr. II.

Pe la începutul lunii trecute 
un tovarăș de la gospodăria de 
locuințe făcînd un control prin

cinematografelor din raion

!»

sportivă Utilajul Petroșanii 
. _ ocupat fiecare locuri frunta-j 
șe pe regiune. Iată numele lori 
și rezultatul obținut. La probat 
3X10 focuri băieți — pe locul) 
I s-a clasat lonescu Gelu cu 238? 
puncte; locul II Boșca Nicolae; s 
fete — locul. I — Hlopetchi Ma.-> 
ria, 211 puncte; locui 11 Nagy? 
Maria, 202 puncte. <

Tot la Sebeș s-au desfășurat ? 
și întrecerile de handbal fete și^ 
băieți unde și raionul nostru ăȘ 
participat cu două echipe. Echi*? 
pa de fete a cîștigat prin nepre-? 
zentarea adversarului prima în- < 
tîlnire și a pierdut apoi în finală > 
cu 3—1 în fata echipei din Se-? 
beș ocupînd astfel locul II îns 
clasament. )

La Alba Iulia s-a desfășurată 
una din cele mai importante pro-s 
be — ciclismul. Tînărul Fabian? 
Andrei din Petroșani a cucerit? 
locul I la această probă. La fete< 
— biciclete de oraș — locul I a? 
fost ocupat de sportiva Burdu-^ 
lea Maria de la Energia Paro-> 
seni. >

Să luăm, de exemplu
Este maistru

S. BALOI r
■■-■-.‘.‘.■V/VV

ecranele

blocuri a constatat că în apar
tamentul maistrului miner Hosu, 
păsările sínt ținute în baie și 
bucătărie.

In afara locatarilor ca Hdsu 
Victor în blocuri se îfttîmplă să 
și cîte tin vecin zgomotos, lfrlm 
Nicolae este angajat la mina 
Petrila, lucrează în sectorul XI 
și locuiește în blocul I scara 1. 
Intr-una din zilele trecută a ve
nit acasă în stare de ebrietate 
și a ținut neapărat să afle toți 
vecinii că a venit beat. Și a reu
șit pe deplin. A făcut un âClin- 
dai de ă sculat tot blocul fii pi
cioare. Pé deasupra a spart șt 
sticla de la rama în care se afla 
afișat numele locatarilor și re
gulamentul de funcționare A 
stricat și peretele casei scării 
respective cate fusese de curlnd 
zugrăvit.

Pentru fiecare locatar din blo- — 
curi trebuie să fie clar că apar
tamentul ce i-a fost încredințat * 
este un bun pe cart trebuie să-l 
păstreze cu aceiași grijă cu care 
iși păstrează propriile sale lu
cruri. De felul cum știe el să 
îngrijească apartamentul și in
stalațiile aferente ușa le va avea 
atît el dt și cei ce vor urma să 
locuiască acolo.

Pentru ca oamenii muncii ce 
locuiesc in blocuri să poată duce 
o viată liniștită este nevoie ca 
fiecare locatar să respecte tim
pul de odihnă a vecinilor, lucru 
arătat clar în regulamentul de 
funcționare a blocurilor. De a- 
semertea, pentru ca în viitor să 
nu se mai întîmple cazuri ca 
cele arătate trebuie să se creeze 
o opinie de masă împotriva lo
catarilor care nu înțeleg să păs
treze curățenie și liniște în a- 
parlamentele și blocurile în car® 
locuiesc.

li Emu» itiHită ai 8iiHi •
Aplicațiile tehnice 
ale radioactivității 

de E. Broda și T. Schonfeld
După o parte introductivă, lu

crarea expune bazele radioacti
vității, măsurarea radioactivită
ții, bazele metodei de lucru cu 
indicatori radioactivi, aplicațiile 
radioelementelor în anăiiZa chi
mică, industria minieră, grea și 
în alte industrii.

Controlul ți reglarea 
automata fn tehnologiile 

chimice
de I. Grigoriu și L. Badea

Se prezintă aparatele de mă
surat, control și reglare auto
mată sub aspectul complet al 
expunerii principiilor fizice, des
crierii, încadrării lor în proce
sele tehnologice și modului de a- 
lagere.
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In ultimul timp aerpjul la . Uricani
mult. A fost pusă în funcțiune o stație de ventilatoare la 
mir, iar pe galerii și in abataje s-a mărit numărul ventilatoarelor 
pentru aerajul parțial. IN CLIȘEU : Maistrul miner Dincă Nietor
cercetează cu 
unei gaterti. 
cum maistrul

lampa de benzină conținutul de metan în profilul 
Tehnicianul Coste» Octavian urmărește atent felul 
execută controlul.

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

0 muncă nobilă, 
mai activă în Valea Jiuluimereu

In statul 
popular, grifa față de om, pro
tecția muncii, constituie o> pro
blemă de stat. In această direc
ție în anii noștri la minele din 
Valea Jiului s-au obținut reali
zări de seamă, ștergindu-se ur
mele exploatării capitaliste cînd 
despre protecția muncii mineri
lor nici măcar nu se pomenea.

Astăzi minele Văii Jiului sînt 
de nerecunoscut, modernizate, 
bine aerisite și înzestrate cu u- 
tilaje miniere de mare capacita
te care ușurează munca mineri- 
?r. La ma|oritatea exploatărilor 
miniere, la Lupeni, Vulcan, Ani- 
oo as a etc. s-au construit și pus 
in, funcție noi stații de ventila
toare puternice, cu debit mare, 
îmbunătățindu-se substanțial ae
ra] ul general în subteran. Ac
centul s-a pus și se pune cU pre
cădere pe combaterea pericolu
lui exploziilor de gaz metan și 
praf de cărbune. In subteran a 
fost introdusă șistificarea locu
rilor de muncă. La stația de se
curitate minieră din Petroșani, 
înființată in anii regimului de 
democrație populară se efectuea
ză necontenit cercetări de labo
rator de către un colectiv de in
gineri șî tehnicieni cu înaltă ca
lificare pe baza cărora se elabo
rează noi metode de muncă în 
domeniul securității miniere. Or
ganele Inspectoratului de control 
minier Petroșani și ale serviciu
lui de protecție a muncii din ca 

’*lrul C.C.V.J.. îndrumă în perma 
eftfă conducerile minelor și sCc-

— — ------ »-

nostru democrat-

Animatori ai luptei 
pentru întărirea 

protecției muncii 
liatFînul miner 

Bl DEA GH. 
de la sectorul V 
aâraj este apre
ciat ca unui din
tre cei mai 
măsurători 
găze de la 
Lupeni. La
rlle de muncă pe 
care le contro
lează în schimbul 
său sint excluse 
abaterile de 
N.T.S.

buni 
de 

mina 
focu-

lai

toatelor asupra felului în care 
să se muncească pentru stricta 
respectare a N.T.S. La exploatări 
funcționează servicii de protec
ție a muncii și sectoare de ae- 
raj in cadrul cărora activează 
numeroși mineri, tehnicieni șî 
ingineri Cil vechime fn minerit 
și o bună pregătire profesională, 
câte se ocupă In permanență de 
rezolvarea problemelor de pro
tecție a muncii și aplicarea nor
melor tehnice de siguranță me
nite să combată pericolul de ac
cidente. Pentru împrospătarea 
riecontenlfă a cunoștințelor în 
materie de siguranță minieră ca
drelor tehnice li s-au distribuit 

gratis broșuri cupfinizînd normele 
tehnice de securitate.

Silicoza, boala profesională ai 
minerilor a rămas de domeniul 
trecutului. Bolnavii de silicoză 
depistați la controalele medicale 
periodice sînt trimiși la trata- 
ment. Semnificativă în privința 
întăririi Igienei muncii este dis
pariția „bodîncii" de apă ce con
stituia un transmiț&tOr periculos 
de boli în rîndul minerilor. As
tăzi la majoritatea minelor din 
Valea Jiului minerii au la dis
poziție în subteran apă potabilă 
ce ajunge de la suprafață prin 
conductă. Minerilor care lucrea
ză în locuri de muncă cu tempe
raturi ridicate li sfe distribuie la 
intrarea in șut apă catbogazoa- 
să. Aproape la toate exploatările 
miniere ca de pildă Lupeni, Ani- 
noasa au fost construite băi tioi. 
In subteran și la suprafață func
ționează posturi de prim-ajutor. 
La dispoziția minerilor stau sta
ții moderne de aerosol șl raze 
ultraviolete.

Toate acestea constituie doar 
o parte din munca nobilă de 
protecție a muncii desfășurată 
la minele Văii Jiului. Pe an ce 
trece această muncă devine me
reu mai activă datorită exigen
ței organelor administrative șl 
muncii perseverente a activiști
lor sindicali pe problemă din 
cadrul comitetelor de întreprin
dere. Dovadă, condițiile de lucru 
mereu mai bune ia locurile de 
producție, siguranța muncii mi
nerilor în continuă creștere.

L BALAN

SlfillBANȚtl MUMU MWEBIL0B
Cifre semnificative

Anual la minele din Valea 
Jiului se cheltuiesc sume im
portante de bani pentru pro 
tecția muncii, cheltuieli care 
se concretizează in condiții de' 
ihuncă și siguranță pentru mi
neri mereu îmbunătățite.

• Cheltuielile pe C.C.V.J. din 
ânut trecut la capitolul protec
ție a muncii se cifrează la peste 
19.000.000 lei.

• Anul acesta din sumele a- 
locate pentru protecția muncii 
s-au cheltuit 4.150.338 lei numai 
în primul trimestru.

• Pentru combaterea pericolu
lui exploziilor prafului de căr
bune s-a folosit pînă în prezent 
la șistificarea locurilor de 
că o cantitate de peste 300 
de praf inert.

• Ventilația 
fost intensificată 
prin înzestrarea minelor cu un 
număr de 110 tioi ventilatoare 
pneumatice și electrice din care 
10 Ventilatoare sînt de tip Pro 
hodka, primite din U.R.S.S.

• Numărul lămpilor de sigu
ranță cu benzină din lămpăriile 
minelor a sporit cu 680 lămpi, 
iar în trimestrul III lămpăriile 
vor fi dotate cu 3500 lămpi e- 
lectrice noi cu acumulatori.

• Minerilor Văii Jiului li s-a 
pus lă dispoziție cantități în
semnate de materiale și echipa
ment de protecție ca: 2,200 ciz- 
nte de cauciuc, 1.000 Căști de 
mifler, 500 bidoane pentru apă, 
20O genunchiete, numeroase 
măști de praf, costume imper- 
miabile etc.

mun- 
tone

în subteran a 
substanțial

Procedee îmbunătățite 
în reinstruiree angajaților

In Ultimii ani realizările ob
ținute în domeniul proiecției 
muncii și tehnicii securității la 
miila Petrila Ou luat o amploare 
crescindă. Dar, dat fiind că 
problema stabilizării cadrelor a 
fost rezolvată, rezultatei® înre
gistrate în scăderea numărului 
de accidente n-au fost îfisă pe 
măsura posibilităților,

Urmărindu-se îndeaproape fac
torii care au dus Ia producerea 
accidentelor într-o 
peste un ah, s-a 
ajuns la stabili
rea unei realități 
clare despre mo
dul în care tre
buie să se trateze 
și să se rezolve problemele de pro
tecție a muticii și tehnică a se
curității. Constatarea a definit 
caracterul subiectiv al accidentă
rilor, La mina Petrila s-a trecut 
în anul 1956 la experimentarea 
unor procedee de reinstruire a 
angajaților. Organizarea rein* 
struirii, nu a dat atunci rezul
tate satisfăcătoare din două mo
tive : In primul rînd nu s-a avut 
în vedere scopul urmărit prin a- 
ceastă reinstruire. In al doilea 

rînd s-a așteptat rezultatul într-un 
timp scurt. Acum reinstruirii f 
s-a dat un caracter corectiv și 
tiu unul scolastic.

lată cum s-a procedat : 
fixat dintr-un început 
struirea angajaților să 
tueze la intervale de 5 
două ore în fiecare zi. 
aceasta relnstruifea a __  ...
credințată unor tehnicieni cu 
experiență și caté áü fost in 
struiți ei înșiși și apoi contro

-------------- —1------------- —

Un nou mijloc pentru prevenirea silicozei

PulverizatoruI de
Pentru combaterea prafului 

fin de rocă, dăunător sănătății 
minerilor se folosesc în Valea 
Jiului o seamă de mijloace și 
metode • ventilație aspirantă, 
perforai umed, măști de protec
ție etc. Acestea s-au dovedit a 

. fi Însă fără prea mari rezultate 
eînd este vorba de captarea și 
fixarea prafului de dimensiuni 
fflicronice. cel mai dăunător.

De curînd, la sugestia orga
nelor competente din combinat, 
un colectiv de ingineri de la 
S.C.S.M. Petroșani a construit 
un aparat care pulverizează apă 
sub formă de ceață în frontul de 
lucru și care captează praful 
aflat în suspensie. Introdus pen
tru experimentare la locul de 
muncă al brigăzii lui Velek Ioan 
de la mina Lupeni, aparatul a 
dat rezultate bune, atmosfera 
limpezindu-se la scurt timp du
pă pușcare, Aparatul a fost îm
bunătățit constructiv de un grup 
de ingineri de la mina Lupeni. 
Conducerea tehnică a minei a 
hotărft ca pe baza rezultatelor

ipe 
>du<

perioadă de

lați în îndeplinirea sarcinilor 
lor. S-a pus un accent deosebit, 
pe analizarea în prezența tutu
ror accidentalilor a împrejurări
lor care au dus la fiecare caz de,' 
accidentare în parte.

Cti 3 luni În Ilrmâ. s-a orga
nizat la mina Petrila. o consfă
tuire de protecție a muncii la ca-, 
re s-a asigurat o participare; 
largă ă angajaților. Consfâtui- 
iea a avut drept scop discuta
rea măsurilor

Din experiența 
fruntașilor

care se impuneau 
a fi luate pen
tru limitarea cHn 
zi în zi în mai 
mare măsură, a' 
cazurilor, de 
cidentare. Cu 

consfătuiri S-a

ac- 
o-
a-.

zi-

S-a 
ca reirî- 
se efec- 
zile cîte 
Dé data 
fost în-

ceafa arfrfieiata
de pînă acum, aparatul să fie 
experimentat și la abatajele de 
pe stratul 13 pentru a se vedea 
posibilitățile de captare a pra
fului de cărbune.

Încercările de laborator între
prinse la Stația de securitate 
minieră Petroșani, tind să vadă 
în ce măsură ceața produsă de 
aparat fixează praful micronic, 
periculos, precum și posibilita
tea folosirii unor lichide tensi- 
active pentru captarea prafului.

Cercetările făcute dovedesc că 
acest aparat în unire cu apara
tul „Niincek“ pentru captarea 
prafului pe cale uscată poate 
contribui activ la îmbunătățirea 
atmosferei subterane.

M. ANDREI
tehnician

Inspectoratul minier Petroșani

tazia acestei 
doptat hotărîrea Ca numărul 
lelor de instructaj al 
lor să fie majorat de 
Ia 8 ziie lunar.

S-a pus în practică 
deul de a se folosi mâi 
structori. Instructajul este diri
jat înspre criticarea cazurilor de 
accidentare care au la bază ig- 
liotârfea unor măsuri de siguran
ță elementară și este astfel or
ganizat ca participant» să nu 
audieze numai expunerea 
nor obligațiuni scrise și care ai 
avea un caracter sec, ci să fie 
iilstruiți practic, important este 
ca instructajul să fie antre
nant; unii dintre accidentați tre
buie să fie criticați cu asprime 
chiar de alți accidentați. Rezul
tatul acestui mod de lutru este 
promițător. In luna mai â. c. s-a 
înregistrat o descreștere a frec
venței accidentelor cu 37,2 la 
sută îfi comparație cu Juna a- 
pfilfe.

Nu se poate afirma că radu- 
eerea cazurilor de accidentale! 
se poate obține exclusiv prin 
instructaj. Mai este necesar șl 
cdhtrolul lucrărilor din subte
ran, dirijarea consecventă șl e- 
xigentfi a acestora și aplicarea 
de măsuri preventive care să pri
meze în activitatea depusă în 
»Copul reducerii numărului de 
accidente. Dacă această condiție 
de bază este respectată se ajun
ge ca rezultatele satisfăcătoare 
obținute prin instructajul colec
tiv să influențeze pozitiv asupra 
fixării în masa angajaților a 
simțului răspunderii individuale 
în aplicarea normelor de tehni-! 
că a securității. Sprijinită pe o 
opinie de masă bine închegată, 
munca organelor de protecție a 
muncii ce veghează la securita
tea și sănătatea angajaților de 
la exploatările miniere, va fi tot 
ftîai rodlfiică.

ing. L. COSTEA 
șeful serviciului aeraj 

și protecția muncii 
mina Petrila

U-

De ce se neglijează întreținerea 
postului sanitar de la mina Lupeni ?Despre mem

brul de partid 
ȚIFO1 CON
STANTIN se 
spun multe cu
vinte de laudă 
în consfătuirile 
de protecție a 
muncii de ia mi
na Uricani. El 
se achită cu 
cinste de sarci
nile ce i revin în| 
calitate de mă
surător de gaze, i

Comunistul 
SZILVESZTER 
VENCZEL, șe
ful unei echipe 
de măsurători de 
gaze este supra- 
fiUftîlt la mina 
Petrila „dușma
nul neregulilor 
in subteran“. El 
î$i dă din plin 
contribuția la în
tărirea protecției 
muncii minerilor 
petrileni.

Minerii de la Lupeni au apre
ciat mult măsura luată ahii tre- 
cuți, cînd a fost deschis postul 
de prim-ajutor de la suprafață. 
Instalat într-o încăpere situată 
chiar în apropiere de ieșirea din 
galeriile de coastă, în post se 
găseau toate cele necesare unei 
intervenții prompte, felceri con
știincioși cu pregătire sanitară 
corespunzătoare

Așa a fost la 
început. Așa ar 
ii continuat tre
burile la postul 
de prim-ajutor 
dacă pe aici ar 
ii trecut mai des
varășii din conducerea minei șî 
a spitalului Lupeni. Dar nici 
tov. Maxim Mihai, gospodarul 
minei Lupeni, nici tovarășa 
doctor Soptz nu au vizitat de 
mult timp măcar din curiozitate 
postul de ptim-ajutor. Și, fireș
te, unde nu-i control... Dacă con
ducerea a rătăcit de la îndato-

firi, pe aceeași cale au apucat-o 
și igiena în postul de prim-aju
tor.

Minerii Lupeniului adresează 
o întrebare urgentă celor datori1 
să ia măsuri : cît mai au de 
gînd să tolereze starea de „ră
tăcire“ de lă regulile igienei la 
postul de prim-ajutor ? Răspun
sul este așteptat negreșit șt 
concret. Mai întîi de toate este

NOTA
în control to-

¡
așteptată vizita 
la fata locu-lui 
a tov. Maxim 
Mihai și a tova
rășei doctor Șoptz 
pentru a se 

asupra unui lucru 
se găsească pos-

pune de acord 
elementar: să 
tuiui de prim-ajutor un loc bun 
pentru a fi ferit din calea infil
trațiilor apei. Postul de prim- 
ajutor de la mina Lupeni să fie 
demn din toate punctele de Ve
dere și în primul rînd al igienei 
de numele său!

I. BRĂDEANU

Pentru sănătatea minerilor
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Aerosolul constituie un mijloc eficace de luptă împotriva 
îmbolnăvirii plămîhiior. in acest scop în Valea Jiului au fost 
puse la dispoziția minerilor un mare număr de Instalații de 
aerosol. La mina Lupeni a intrat recent în funcțiune o nouă 

f instalație de aerosol. Aparatul de inhalat conceput de tehnl- 
j clanul Șerban ioan permite inhalarea unui volum sporit de
♦ aerosol prin mască. IN CLI $EU: Minerii Pașuth lanacz șl
♦ Furnea Slmlon în timpul inhalăm de aerosoli ia stații de ae-
♦ rasol a minei

*
*
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NOUTĂȚI »IN ȚĂRILE
DE DEMOCRAȚIE POPULARĂ

N. S. Hrușciov s-a întâlnit 
cu baschetbaliștii 

americani din echipa 
„Harlem Globotrotters“

MOSCOVA 13 (Agerpres)
După cum relatează ziarul „So. 

vefski Sport“ N. S. Hrușciov 
s-a întîlnit cu sportivii basehet- 
baliști americani din echipa 
„Harlem Globotrotters“.

Această întîlnire a avut loc pe 
neașteptate. Pe cînd grupul die 
sportivi admira străvechile bise
rici rusești din Kremlin s-a oprit 
tn apropierea lor un automobil 
din care a coborît N. S. Hrușciov. 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. s-a apropiat de 
oaspeți, i-a salutat și le-a strîns 
tuturor mîna. Căpitanul echipei 
a declarat: Impresia cea mai 
puternică și de neuitat pe care o 
duc cu mine acasă este că pe 
primul ministru sovietic îl potî 
întîlni atît de simplu și de ușor.

Un alt membru al echipei a 
dteclarat: Ne-am întîlnit cu uni 
om . uimitor de plăcut și cordial 
și nu vom uita niciodată aceste 
minute.

--------------------------- . O ............ =----------------------------

In ședințele tribunalului militar din 12 iulie 
apărarea a demascat pe autorii înscenării polițienești
ATENA 13 (Agerpres)
In ședințele din dimineața și 

după-amiaza zilei de 12 iulie ale 
tribunalului militar în procesul 
intentat lui Manolis Glezos și ce
lorlalți patricți greci, apărarea a 
demascat pe autorii înscenării po
lițienești.

Interogarea de către apărare a 
martorului acuzării Sachelarys, ofi
țer al politiei politice, s-a transfor
mat în pledcarii strălucite pline de 
îngrijorare pentru soarta democra
ției din Grecia. Pe baza unor fapte 
precise apărarea a arătat că a- 
cuzația adusă lui Glezos a fost 
ticluită de la început pînă la 
sfîrșit de „Asfalia“ (politia po
litică).

învinuirea împotriva lui Gle
zos este argumentată de politie 
numai pe faptul că în noaptea de 
16—17 august 1958, în casa su
rorii vitrege a lui Glezos, Vasi- 
likiy Dolianitis și a soțului ei, 
Glezos s-a întîlnit cu Colianis, 
reprezentant al „aparatului de 
spionaj“ al Partidului Comunist 
din Grecia. In ședințele din zilele 
de 11 și 12 iulie ofițerii de po
litie Papaspiropulos și Sachelarys 
în a căror misiune intra urmărirea 
actualilor acuzați în proces, au 
declarat la întrebările apărării că 
polițiștii nu au observat ca Gle
zos să fi irtrat în această casă. 
Ei au arătat că acuzația împotri
va lui Glezos se întemeiază nu-

M. Eisenhower a vizitat 
de două ori expoziția U.R.S.S. 

de la New York
NEW YORK 13 (Agerpres) — 

TASS anunță :
La 12 iulie fratele președinte

lui S.U.A., Milton Eisenhower, 
președintele Universității „John 
Hopkins“ din Baltimore, a vizi
tat de două ori Expoziția reali
zărilor U.R.S.S. în domeniul 
științei, tehnicii și culturii.

Insotit de directorul expozi
ției, Milton Eisenhower, a exa
minat toate secțiile expoziției 
manifestînd mult interes față de 
exponate. Atenția principală a 
lui Milton Eisenhower a fost a- 
trasă de secția în care este în
fățișată organizarea învățămîn- 
tului în Uniunea Sovietică, ga
leria medicineî și galeria de ta
blouri, cărora el le-a consacrat 
cea mai mare parte din timp.

' F. R. Kozlov a asistat la un spectacol 
dat de artiștii sovietici In S. II. A.
NEW YORK 13 (Agerpres)
F. R. Kozlov, prim-vicepreșe

dințe al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care se află în pre
zent în Statele Unite a asistat 
Ia un spectacol dat de artiști! 
sovietici pe scena teatrului „Ma- 
dlison Square Garden“. El a fost 
salutat cu căldură de locuitorii 
orașului New York. Sute de spec
tatori se apropiau de F.R. Kozlov 
pentru a-i strînge mîna și a-i

--------------o--------------
Acordul comercial încheiat 

S. ș’ Etiopiaîntre U. R. $«
MOSCOVA 13 (Agerpres) —
Din însărcinarea guvernelor 

lor Nikolai Patolicev, ministrul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S. 
și Ato lima Deressa, ministrul 
Afacerilor Externe al Etiopiei, 
au semnat la 11 iulie un acord 
comercial între U.R.S.S. și Eti
opia. Prin acest acord încheiat 
pe bază de reciprocitate s-a sta
bilit nomenclatura mărfurilor care 
urmează să fie livrate de 
U.R.S.S. Etiopiei și de Etiopia 
Uniunii Sovietice.

Potrivit acordului. Uniunea 
Sovietică va livra Etiopiei dife- 

mai pe recunoașterile din 12 no
iembrie 1958 ale soților Doliani
tis că au primit în casa lor, la 
cererea ’ui Glezos, pe un străin 
probabil Colianis, cu care s-a în
tîlnit apoi Glezos. Pînă atunci, de 
pildă la 29 octombrie, ei au ne
gat acest fapt.

La 12 iulie apărătorii soților 
Dolianitis ar. comunicat că soții 
dolianitis au predat tribunal« ui 
militar o scrisoare în care fac Cu
noscut că numai prima lor decla
rație din 29 octombrie 1958 este 
conformă adevărului și că decla
rațiile cu privire la pretinsa în
tîlnire a lui Glezos cu Colianis 
le-au fost smulse de către As
falia pe calea „unei comportări 
care nu poate fi calificată decît 
ca o presiune psihologică“.

La întrebarea președintelui tri
bunalului : sprijiniți bine punctul 
de vedere expus de dv. în scri
soare ? Dolianitis a răspuns : da.

Republica
Irak, una din țările cu mari 

rezerve petrolifere a fost ținută 
sub cizma colonială decenii de-a 
rindul. Trusturile monopoliste 
engleze și americane au exploa
tat marile sale zăcăminte petro
lifere obținînd profituri uriașe. 
Sub masca civilizării popoarelor 
înapoiate, Anglia și S.U.A. au 
acaparat această țară ale cărei 
uriașe bogății ar fi făcut din lo
cuitorii săi un popor liber și fe
ricit, ținînd-o în cea mai neagră 
mizerie. Statisticile arătau că 
din populația de 5 milioane de 
oameni aproape jumătate erau 
nomazi, iar peste 95 la sută a- 
nalfabeți. Mortalitatea, din cau
za foametei și mizeriei era una 
din cele mai ridicate din lume. 
Școlile erau ca și inexistente. 
Felahii (țăranii) erau lipsiți de 
pămînt. Ei arendau in condiții 
înrobitoare de la moșieri mici lo
turi pe care le lucrau cu unelte 
primitive. De asemenea se aflau 
in totală dependență de proprie
tarii izvoarelor de apă.

Economia irakiană se afla sdb 
controlul direct al puterilor oc
cidentale. Cele 800—900 milioa
ne tone de petrol din subsolul 
Irakului făceau ca în permanen
ță între marile trusturi petroli
fere să existe o luptă surdă care 
se răsfrîngea în mod dureros a- 
supra poporului irakian

Dar greul jug a fost scuturat. 
Harnicul popor irakian s-a ridi
cat la luptă și a alungat pe pro
prii săi călăi — Nuri Satd și 

cere un autograf, iar după în
cheierea spectacolului, care s-a 
bucurat de un mare succes, F. 
R. Kozlov s-a dus în culise și a 
mulțumit călduros artiștilor so
vietici pentru strălucita lor in
terpretare. Spectacolele date de 
dv., în S.U.A. a spus el, contri
buie Ia îmbunătățirea înțelege
rii între țările noastre, întăresc 
prietenia dintre popoarele sovie
tic și american.

rite mașini și utilaje, laminate 
feroase, medicamente, produse 
petrolifere și alte mărfuri. Etio- 
pia va livra la rîndiul său Uniu
nii Sovietice materii prime pen
tru industria pielăriei, arahide, 
semințe oleaginoase. Totodată în
tre președintele Comitetului de 
Stat pentru relațiile economice 
externe de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și ministrul 
Afacerilor Externe al Etiopiei 
a avut loc un schimb de părerii 
asupra problemelor colaborării e- 
conomice și tehnice între U.R.S.S. 
și Etiopia.

Apărătorii lui Glezos, Papaspi- 
ru, Vasilatos, Ștefan Akis și a- 
vocatul soților Dolianitis, au ară
tat că în acest fel trebuie să se 
constate că acuzarea privind în- 
tîlnirea lui Glezos cu Colianis nu 
este cu nimic argumentată.

Președintele a încercat să îm
piedice apărătorii să precizeze 
faptele, ordonînd în mod grosolan 
martorului acuzării să tacă. După 
ce a fost strîns dil ușă prin ar
gumentele incontestabile, turbat 
de mînie, președintele a suspen
dat ședința.

A fost justificată părerea opiniei 
publice din Grecia că dacă Gle-ț 
zos va avea cît de cît dreptul la 
apărare, învinuirea ce i se aduce 
va fi total spulberată. Glezos însă 
continuă să rămînă în primejdie. 
Magistrații au arătat prin inter
vențiile lor că, în ciuda faptelor 
existente, ei intenționează să con
tinue procesul, luînd drept bune 
declarațiile Asfaliei.

Irak la prima
regele. Dictatorul Irakului, slu
ga credincioasă a bancherilor 
occidentali, Nuri Said a fost o- 
morît de mulțime și regimul său 
criminal transformat in praf și 
pulbere. A fost adus la cirma 
țării un guvern democratic in 
frunte cu generalul Abdel Kerim 
Kassem

Puterilor occidentale nu Ie-a 
convenit acest lucru, și au cău
tat pe toate căile să intimideze 
viteazul popor irakian. Astfel la 
scurt timp in Liban și Iordania 
au fost debarcate trupe engleze 
și americane chipurile pentru a 
apăra locuitorii acestor țări de

R. P. CHINEZA

Copiii de țărani studiază 
muzica

Recent, într-o comună populară 
din județul Țunhua (provincia 
Hebei), s-a deschis o școală de 
muzică. Ea este frecventată . de 
70 de copii de țărani, care își 
consacră t» parte din timp muncii 
și alta studiilor. Gu sprijinul Or
chestrei filarmonice centrale a 
R. P. Chineze, elevii au învățat 
să cînie la diferite instrumente 
chineze și europene, ca erhu, flaut, 
pian, vioară, clarinet. Elevii șco
lii dau regulat concerte pentru 
membrii comunei.

Ceaiul „Luncin“
In primăvara aceasta cultivato

rii de ceai din împrejurimile La
cului de Vest, provincia Cijețzian,’ 
au obținut o recoltă deosebit de 
bogată de ceai „Luncin“, care se 
bucură de renume mondial. Aceas
ta a depășit cu 53 la sută recolta 
de ceai de anul trecut și este cea 
mai bună recoltă de ceai obținută 
după eliberarea țării (1949).

Anul acesta, ceaiul „Luncin“ 
este de o calitate excepțională a- 
tît din punct de vedere al aromei, 
cît și al gustului. Conform pre
vederilor, la toamnă se va obține 
o recoltă și mai bună de ceai 
„Luncin“.

R. CEHOSLOVACA

Al 100.000-lea automobil 
„Skoda-Octavia“

Muncitorii de la uzinele de au
tomobile „Klement Gottwald“ din 
Mlada Boleslav, în apropiere de 
Praga, au terminat recent cons
truirea celui de-al 100.000-lea 
automobil de tip „Skoda Octavia“.

Producția acestui tip de automo
bil a început acum patru ani și 
în ultimul timp s-a perfecționat. 
In prezent el se numără printre 
cele mai bune automobile de ge
nul acesta din lume. Automobilele 
cehoslovace „Skoda Octavia“ sînt 
exportate în 61 de țări.

R. P. BULGARIA

Apele Dunării vor iriga 
3.270.000 decari

Recent, G.G. al P.C.B. și Con
siliul de Miniștri al R.P. Bulgaria 
au publicat o hotărîre prevăzînd 
ca pînă în anul 1965 suprafețele 
irigate să sporească cu 20.000.000 
decari. Se va acorda o deosebită 
atenție apelor Dunării cu ajuto
rul cărora vor fi irigate 3.270.000 
decari.

aniversare
revoluție. Numeroase comploturi 
au fost puse la cale pentru a 
răsturna guvernul lui Abdel Ke
rim Kassem dar poporul a pus 
mina pe arme și a înăbușit unel
tirile imperialiste.

Astăzi poporul irakian pășește 
pe un drum nou spre o viață li
beră și fericită. A fost denunțat 
pactul agresiv al Bagdadului 
prin care Irakul fusese înhămat 
la carul imperialismului.

La 14 iulie se împlinește un 
an de cînd Irakul a fost declarat 
republică. O perioadă scurtă de 
timp. Dar reformele înfăptuite 
de regimul premierului Kassem 

sint multe și de 
importanță co- 
vîrșitoare pentru 
prosperitatea po
porului irakian. 
Au fost reluate 
relațiile de prie
tenie cu țările 
socialiste din 
partea cărora Re
publica Irak pri
mește un ajutor 
prietenesc, dezin
teresat.

Poporul nostru 
se bucură din toa
tă inima de suc
cesele obținute de 
tinăra Republică 
Irak și-i dorește 

prosperitate, suc
cese in lupta 
pentru pace și 
progres.

Pînă acum apele Dunării erau 
folosite pentru irigarea a numai 
aproximativ 500.000 decari.

Pe teritoriul regiunilor Vidin, 
Mihailovgrad, Vrața, Pleven, Tîr- 
novo, Ruse și Silistra din cîmpia 
Dunării se vor construi o serie de 
sisteme de irigație. Lucrările se 
vor desfășura în două etape — 
prima, cuprinzînd 2.000.000 de
cari, va fi terminată pînă în pri
măvara anului 1963, iar a doua 
~-w 1.274.1W decari - pînă în 
1965.

R. P. UNGARA

50.000 artiști dramatici 
amatori

Formațiile de artiști amatori 
din R. P. Ungară au cunoscut în 
ultimul timp o deosebită dezvol
tare. In prezent în cadrul între
prinderilor și localităților din ța
ră funcționează 5.000 echipe de 
teatru care cuprind un număr de 
50.000 de artiști amatori.

Anal acesta repertoriul forma
țiilor de artiști amatori s-a îm
bogățit considerabil, ridieîndu-se 
totodată nivelul artistic al spec
tacolelor. Repertoriul teatrelor de 
amatori cuprinde în cea mai mare 
parte lucări ale autorilor unguri 
contemporani, precum și piese pro
gresiste ale literaturii universale.

R. P. D, COREEANA J

Automobil cu baterii
Recent muncitorii Ministerului 

Căilor de Comunicații din R.P.D 
Coreeană au realizat un protot 
de automobil care folosește ener
gia electrică în loc de benzină. 
Acest automobil nu este prevăzut 
cu un motor complex cu combus
tie internă, ci cu 16 baterii, un 
motor electric și o frînă. El are 
o viteză de 40 km. pe oră. Ba
teriile se încarcă la 8 ore. Cu ufi 
motor electric de 5 kW și baterii 
cu o mai mare capacitate de în
cărcare, automobilul ar putea dez
volta o viteză de 80 km. pe oră.

PR06RAM DE RADIO
15 iulie

PROGRAMUL I. 6.15 Muzică, 
populară romînească. 6.45 Muzică 
ușoară. 7,15 Marșuri pentru fan
fară. 8,00 Din presa de astăzi. 
8.30 Muzică. 9.00 Muzică de es
tradă. 9,30 „Vreau să știu“. 10.00 
Concert de muzică din opt 
11,03 Tineretul lumii cîntă penii.* 
pace și prietenie. 11,33 „Intermez
zo muzical“. 12,20 Un poet al cla
sei muncitoare: D. Th. Neculută. 
12,35 Muzică din opereta „N-a 
fost nuntă mai frumoasă“. 13,05 
Muzică simfonică de compozitori 
din țări de democrație populară; 
14.00 Uverturi și potpuriuri. 
15,05 Recomandări din program. 
15,10 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură. 16,15 Vor
bește Moscova 1 17,25 Muzică din 
filme. 18.30 „Frumusețile patriei 
în muzica nouă romînească“. 
19,05 Oameni și locuri. 19,20 Con
cert de muzică populară romîneas
că. 20,25 Ani de ucenicie. 20,35 
„Buchet de melodii“ — program 
de muzică ușoară. 21,00 Școala 
și viața. 21,40 Cîntă Ioana Ra
du. 22,30 Din muzica corală a 
înaintașilor noștri. 22,50 Muzică 
simfonică. PROGRAMUL II. 14,03 
Recomandări din program. 14,30 
Cîntece. 15.03 Concert de estradă- 
15,40 Melodii populare romînești. 
16,15 Cîntecul săptămînii: „Țară 
scumpă să trăiești“. 17.00 Muzică 
ușoară 17.20 Răspundem ascul
tătorilor. 18,05 Muzică populară 
romînească interpretată de Cor
nelia Frățilă. Vasile Cănănău, 
Gică Chirea — la vioară și losif 
Miliuț Vică — la taragot. 19,30 
Teatru la microfon : „Unchiul Va- 
nia“. 21,45 Muzică. 22,30 Muzică 
populară romînească. 23,15—24.00 
Concert de noapte.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI: 7 Noiembrie:

Frunze roșii; Al Sahia : Nauris ; 
LONEA : S-au cunoscut cu toții; 
PETRILA : Capcana lupilor ; LU- 
PENI: Născuți în furtună ; BAR- 
BATENI : Bravul soldat Svejk.
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