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SPRE NOI SUCCESE IN DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NOASTRE NAȚIONALE 

Răspundem griji ce ne-o poartă 
partidul

1. Trăiască 23 August, ziua e- 
liberării Romîmiei de sub jugul 
fascist, cea mat mare sărbătoare 
națională a poporului romín !

2. Cinste și glorie forțelor pan 
triotice populare, care sub con
ducerea Partidului Comunist 
Romín au înfăptuit insurecția 
armată și au doborît dictatura 
militară fascistă !

3. Slavă Armatei Sovietice E- 
liberatoare, soldaților, ofițerilor 
și generalilor ei care și-au văr
sat sîngele pentru eliberarea ță
rii noastre de sub jugul fascist !

4. Glorie soldaților, ofițerilor 
și generalilor Armatei Romíné, 
care au luptat umăr la umăr cu 
vitejii ostași sovietici pentru 
zdrobirea hitlerismului, pentru 
eliberarea patriei noastre !

Trăiască în veci frăția de arme 
romîno-sovietică !

5. Trăiască poporul romín — 
constructor al socialismului !

6. Trăiască și să se întărească 
puternicul lagăr socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică — 
bastionul de neclintit al păcii și 
socialismului ! Trăiască unitatea 
de nezdruncinat, colaborarea și 
într-ajutorarea frățească dintre 
țările socialiste care merg în 
front comun spre înfăptuirea mă
rețului țel, comunismul !

7. Trăiască atotbiruitoarea în
vățătură marxist-leninistă, farul 
călăuzitor al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale !

8. Trăiască prietenia și cola
borarea între toate popoarele 
pentru triumful politicii de co
existență pașnică între state, 
fără deosebire de sistem social, 
pentru înlăturarea războiului din 
viata^ internațională !

Trăiască pacea în întreaga 
lume !

9. Popoare din țările balcani
ce ! Să ne unim eforturile pen- 
truca Balcanii să devină o zonă 
fără arme atomice și arme ra
chetă, o zonă a păcii și priete
niei !

10. Satut fierbinte și urări de 
i noi victorii gloriosului popor so
vietic în opera măreață de con
struire a comunismului ! Caldă 
recunoștință Uniunii Sovietice 
pentru ajutorul internaționalist 
frățesc acordat țării noastre în 
construirea socialismului!

Trăiască și să se întărească în 
veci prietenia indestructibilă și 
colaborarea frățească între po
porul romín și popoarele Uniu
nii Sovietice !

11. Slavă gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
detașamentul de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale în lupta pentru 
pace, democrație și socialism !

12. Salut frățesc popoarelor 
din R. P. Chineză, R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, R. Ceho 
slovacă, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară, R. D. 
Vietnam, care construiesc cu 
succes socialismul și luptă pen
tru apărarea păcii în întreaga 
lume ! Trăiască și să se întă-

Brigada condusă de comunistul VASCUL DUMITRU de
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. _______ ________ _ ___Ia Uricatii obține în fiecare luna între 500—800 tone de cărbune peste plan, datorită metodei
raționale de exploatare folosită. La mina Lupeni succesul sectorului IV A care și-a depășit cu peste 420 tone de cărbune sarcinile lunare de plani se datorește și 
muncii avîntate a tinerilor mineri conduși de DIANA CHIȚ II. Faptul că sectorul II al minei Vulcan aire acum peste 200 tone de cărbune cocsificabil date su- 
pra plan, constituie un prilej de mîndrie și pentru frontaliștiî lui DROB GHEORGHE care au extras însemnate cantități de cărbune în plus de plan. Tinerii mi
neri conduși de COSMA REM US din sectorul II al minei Aninoasa se află de mult timp în fruntea întrecerii pe sector. O brigadă nouă, înființată doar acum cî 
teva luni, este aceea condusă de tînărul miner ENACHE. CHI RIȚĂ de la mina Petrila. Deși tî nără, brigada extrage în fiecare lună peste 300 tone de cărbune
în plus de plan. In cinstea sărbătorilor din august brigada de tineret condusă de PETRIC SIMION de Ia sectorul V Lonea s-a angajat să dea peste plan
600 tone de cărbune. Pînă în prezent brigada a extras deja circa 500 tone de cărbune peste plan. Inginerul comunist MURE? AN EUGEN de la Stația de cer-
setări miniere este autorul unor importante studii privind îrr bunătățirea aerajului minier. (In clișee — de la stînga Ia dreaota — frunta<V ̂ nomeratt).

rească prietenia și colaborarea 
intre poporul romín și popoarele 
țărilor lagărului socialist!

13. Salut frățesc oamenilor 
muncii din R.P.F. Iugoslavia! 
Trăiască prietenia între poporul 
romín și popoarele iugoslaviei!

14. Oameni ai muncii din Re
publica Populară Romînă! Să 
întîmpinăm cea de-a XV-a ani
versare a eliberării patriei — 
măreață sărbătoare a poporului 
romín — cu noi succese în opera 
de construire a socialismului in 
patria noastră!

15. Oameni ai muncii! Măsu
rile adoptate de recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romín cu pri
vire la noua ridicare a nivelului 
de trai al poporului sînt rodul 
muncii voastre eroice pentru 
construirea socialismului. înain
te oe drumul dezvoltării econo
miei naționale și al creșterii 
bunăstării poporului muncitor I

Munciți cu avînt pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
puse de plenară! Luptați pentru 
sporirea continuă a productivită
ții muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calită
ții produselor! Introduceți pe 
scară largă și folosiți tehnica a- 
vanisată!

16. Muncitori siderurgiști și 
metalurgiști! Dați patriei mai 
multă fontă, oțel, laminate, me
tale neferoase ! Folosiți la ma
ximum capacitatea agregatelor! 
îmbunătățiți calitatea și ieftiniți 
costul produselor 1

17. Oameni ai muncii din in
dustria construcțiilor de mașini 
și din industria energetică! 
Construiți mașini de. mare ran
dament, la nivelul tehnicii celei 
mai avansate. Faceți economie 
de metal;! Sporiți producția de 
energie electrică!

18. Muncitori, ingineri și teh
nicieni din industria minieră! 
Luptați pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de producție ! 
Aplicați pe scară largă metodele 
de mare productivitate! Folosiți 
la maximum capacitatea utila
jelor ! Reduceți continuu costul 
producției!

1». Muncitori, ingineri și teh
nicieni din industria petroliferă! 
Valorificați cît mai bine țițeiul 
și gazele extrase, dați produse 
de calitate superioară! Luptați 
pentru sporirea rezervelor de ți
ței și gaze! Reduceți cheltuielile 
de foraj, extracție și prelucrare !

20. Muncitori, ingineri și teh
nicieni de pe șantierele de con
strucții ale întreprinderilor in
dustriei chimice! Munciți cu 
perseverență și elani pentru a a- 
sigura darea in funcțiune in ter 
men și înainte de termen a noi
lor obiective industriale!

Oameni ai muncii din indus
tria chimică! Dați cantități mai 
mari de produse necesare indus
triei. agriculturii și consumului 

: FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
♦

a aniversări 
jugul fascist 

popular! îmbunătățiți calita
tea și lărgiți sortimentul produ
selor !

21. Muncitori, ingineri și teh
nicieni din transporturi și tele
comunicații ! Efectuați transpor
turile la timp și în bune condi- 
țiuni! Reduceți costul transpor
turilor ! Luptați pentru ieftini
rea fiecărui km. de drum con
struit ! întăriți disciplina și îm
bunătățiți organizarea muncii!

22. Muncitori, ingineri și teh
nicieni, arhitecți din construcții 
și industria materialelor de con
strucții ! Dați patriei noi con
strucții industriale, mai multe 
locuințe ieftine și confortabile! 
Luptați pentru reducerea prețu
lui de cost și scurtarea termenu
lui de dare în folosință a noilor 
construcții! Măriți producția șl 
îmbunătățiți calitatea materiale
lor de construcții!

23. Muncitori și muncitoare, 
ingineri și tehnicieni dtn indus
tria bunurilor de consum ! Oa
meni ai muncii din cooperația 
meșteșugărească și industria lo
cală ! Produceți tot mai multe și 
mai variate bunuri de larg con
sum ! îmbunătățiți necontenit 
calitatea și reduceți costul pro
duselor !

24. Oameni ai muncii din a- 
gricultură! Măriți producția a- 
gricolă! Toate forțele pentru 
strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei! Efectuați arățu 
rile de vară și pregătiți temeinic 
campania însămînțărilor de 
toamnă, pentru a obține anul 
viitor o recoltă bogată I

25. Muncitori, ingineri și teh
nicieni din gospodăriile agricole 
de stat! Luptați pentru produc
ții sporite Ia hectar, pentru a da 
statului mai multă carne, lapte 
și alte produse agro-alimentare! 
Reduceți prețul de cost al pro
ducției, asigurați creșterea con
tinuă a rentabilității fiecărei gos
podării de stat!

26. Muncitori, ingineri și teh
nicieni din S.M.T.-uri! Folosiți 
întreaga capacitate a tractoare
lor șj mașinilor agricole! Lup
tați pentru reducerea continuă a 
prețului de cost! Efectuați lu
crări de bună calitate! Spriji
niți gospodăriile agricole colec
tive și întovărășirile agricole 
dîndu-le ajutor tehnic și organi
zatoric să obțină recolte mereu I 
sporite!

27. Țărani colectiviști și înto
vărășiți ! Luptați pentru crește
rea producției la hectar! Dez
voltați continuu avutul obștesc, 
baza sigură a creșterii bunăstă
rii voastre! Faceți din fiecare 
gospodărie agricolă colectivă și I 
întovărășire o unitate înfloritoa
re, exemplu de urmat pentru ță
ranii muncitori!

28. Țărani muncitori cu gos
podării individuale! Luptați pen
tru creșterea producției agricole i

(Continuare în pag. 2-a)

Ințelegînd grija ce ne-o poartă 
partidul și guvernul, colectivul de 
muncitori, tehnicieni șl ingineri 
de la mina noastră însuflețit de 
hotărîrea plenarei C.G. al P.M.R. 
cu privire la creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc con
știent că numai prin creșterea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost se asigură 
îmbunătățirea necontenită a nive
lului de trai, mina noastră a rea
lizat în ziua de 17 iulie, o pro
ducție record de la redeschidere 
și pînă în prezent.

Astfel a fost scos la ziuă cu 
48,5 la sută mai mult cărbune 
decît prevedea planul evidențiin-

Vom răsplăti prin realizări grija 
față de noi

Gu mare bucurie au primit Iu- 
Icrlăltoriî din O.G.L. Alimentara 
Petroșani hotărîrea plenarei C.G. 
al P.MR. din 13—14 Iulie a.c. 
cu privire la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din 
fabrici, uzine, instituții, comerț de 
stat și alte ramuri de activitate. 
Aceasă hotărîre constituie încă un 
document de preț al preocupării 
partidului pentru om și nevoile 
sale.

Pentru consolidarea măsurilor 
luate de partid și guvern, toți 
lucrătorii din O.C.L. Alimentara 
Petroșani și-au luat angajamen
te sporite pentru întîmpinarea mă
rețelor sărbători — Ziua minerului 
și ziua de 23 August — să mun
cească cu hotărîre și abnegație 
pentru o cît mai bună aprovizio
nare și deservire a oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

Vom face economii tot mai multe
va minerilor de la Lupeni. Bri
gada noastră s-a angajat să stră
pungă cu preabatajul intermediar 
din panoul I în suitorul de atac 
de la falie la data de 20 iulie.

Comunicatul despre hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13— 
14 iulie l-am ascultat la vecinul 
Jura Mulai, miner pensionar. Ve
nise și bătrînul miner Pălusek Mi
hai cn soția. Discutam' împreună 
despre înfățișarea nouă, mereu 
mai frumoasă, a orașului Lupeni, 
despre viața fericită pe care o 
trăiesc azi minerii Lupeniulul, 
despre una, despre alta. Nu gă
sesc cuvinte potrivite să exprim 
bucuria, fericirea pe care am tră- 
it-o cu toții auzind la radio ves
tea noii hctărîri a partidului pri
vind majorarea salariilor și a pen
siilor. reducerea impozitului pe 
salarii, precum și a prețurilor

Așa am petrecut toată seara: 
bucurîndu-mă cu ai mei din fa
milie de grija pe care partidul 
ne-o poartă. Dimineața m-am scu
lat mai devreme ca de obicei. 
Ardeam de nerăbdare să împărtă
șesc marea bucurie și ortacilor. 
Dar și ei veniseră mai devreme 
la șut. Am hotărît chiar în aceea
și zi ce vom face pentru a sprijini 
eforturile partidului și a ne. ară
ta recunoștința

Colectivul sectorului I.B. unde 
lucrează brigada noastră de pre
gătiri are printre alte angajamen
te luate în cinstea zilei noastre 
și a zilei de 23 August să des
chidă un nou frontal în sector 
pe stratul 15 blocul II. Termenul 
cîtid abatajul trebuie să dea pro
ducție este pînă la 6 August — 
aniversarea a 30 de ani de la gre- 

♦ 
♦
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du-se toate sectoarele și în mod 
deosebit sectoarele I, II și III.

Colectivul nostru este hotărît 
ca sub îndrumarea organizației 
de partid să realizeze econom» 
pe semestrul II de 4 lei pe tonă, 
adică o acoperire prin eforturi 
proprii a 66 la sută din finanța
rea ce se va face minei noastre, 
ca urmare a majorării salariilor.

De asemenea pe anul următor 
ne angajăm ca să acoperim în 
întregime majorarea de salarii 
prin reduceri corespunzătoare la 
prețul de cost.

COTOȚ IOSIF 
șeful minei Vulcan

Majorarea salariilor lucrătorilor 
operativi din comerț, vînzători, 
gestionari, constituie un imbold 
deosebit în munca noastră de zi 
cu zi și va contribui din plin la 
lichidarea lipsurilor avute pînă în 
prezent. Prin noile măsuri elabo
rate se vor forma în comerțul de 
stat cadre stabile bine pregătite 
din punct de vedere profesional, 
care să corespundă în totul sar
cinilor ce le stau în față.

Angajamentele luate de lucra
torii noștri în mitingurile avute, 
ne dau ferma convingere că fie
care salariat va contribui din plin 
la realizarea economiilor propu
se de întreprinderea noastră — 
suma de 200.000 lei.

COSMA IOAN 
directorul O.C.L. Alimentara 

Petroșani

‘Toți’ ortacii: Anghel Radu, Cos- 
tea Aurel, Burghelea Nicolaie și 
alții muncesc cum nu i-am văzut 
niciodată. Deși' că pușcarea este 
oprită iar cărbunele este tare, fie
care schimb scoate feldúl cu cio
canul de abataj. Vom da durch la 
data amintită pentru ca frontalul 
să pornească la timp! Dealtfel 
brigada se va strădui să-și reali
zeze și depășească în fiecare lu
nă planul cu 15—25 la sută pen
tru ca planul de pregătiri să fie 
îndeplinit: economia națională să 
primească mereu mai mult căr
bune cocsificabil.

Nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne aduce contribuția la 
recuperarea sumelor cheltuite cu 
sporirea venitului oamenilor mun
cii. Pentru aceasta vom spori ne
contenit productivitatea muncii și 
economiile. Pînă acum economi
seam în două decade 1—2 căru
cioare de lemn de mină prin re- 
folosirea la armare a armături
lor vechi recuperate din galerii
le de transport din sector care 
se rearmează. De acum în colo 
vom economisi de la două căru
cioare de lemn în sus într-o de
cadă. ..

Așa răspundem noi membru 
brigăzii grijii deosebite ce ne-o 
poartă partidul pentru a ne face 
viața din ce în ce mai frumoasă.

KOOS LAD4SLAU 
miner șef de brigadă 

mina Lupeni
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pășit pe drumul 
iialiste ! Uniți-vă

a în-

de la 
la ac-

Urmați exemplul țăranilor mun
citori care au i ”." 
agriculturii socialiste 
in întovărășiri și gospodării a- 
gricole colective în vederea ridi
cării bunăstării voastre și 
tregului popor muncitor!.

29. Oameni ai muncii 
sate! Participați cu avînt 
{lunile patriotice- de îndiguiri, 
desecări și irigații îm scopul lăr 
girii suprafețelor arabile și asi
gurării unor recolte bogate!

30. Lucrători din comerțul de 
stat și cooperatist! îmbunătățiți 
necontenit schimbul de mărfuri 
dintre oraș și sat! îndepliniți la 
timp planul de achiziții și con
tractări ! Reduceți cheltuielile de 
circulație ! Deserviți conștiincios 
ișî atent pe consumatori !

31. Lucrători din aparatul de 
stat! Întăriți continuu disciplina 
de stat, apărați cu hotărâre pro
prietatea socialistă, vegheați cu 
strictețe ia aplicarea legilor sta 
tului nostru democrat-popular! 
Toată grija și atenția față de 
cerințele și nevoile oamenilor 
muncii!

32. Deputați și lucrători ai 
sfaturilor populare! Mobilizați 
masele largi de cetățeni în ac
țiunea patriotică de gospodări
re și înfrumusețare a orașelor 
și satelor patriei 1

33. Organizații sindicate! Mai 
sus steagul întrecerii socialiste 
tn cinstea măreței aniversări! 
Dați un nou avînt mișcării de 
inovații și raționalizări! Atra- 
geți mai larg și tot mai aativ 
muncitorii, inginerii și tehnîcie 
nii la organizarea și conducerea 
producției! Ingrijiți-vă de îmbu
nătățirea permanentă a condi
țiilor de muncă și de trai ale oa
menilor muncii !

34. Oameni de știință din Re
publica Populară Romînă ! Ridi
cați activitatea voastră științi
fică la nivelul cerințelor actuale 
aîe construcției socialiste ! Pu-

Din activitatea organizațiilor U. T.

în procesul de producție și 
noașterea de către tineret a

de sîrmă rugi
se percepe o

Noul an de învățămint școlar poate să înceapă. La școala ele
mentară maghiară de 7 ani din Vulcan au fost terminate de cu
rând reparațiile capitale începute anul trecut. In prezent se lu
crează la amenajarea incintei școlii.

IN CLIȘEU: Vedere exterioară a școlii.
---------------- O------------

■>

Lupeniul se face
Zilele trecute a mai apărut un 

parc în Lupeni. Al cîtelea oare ? 
L-a amenajat brigada U.T.M. de 
muncă patriotică a sectorului de 
transport de la preparația Lu
peni. Acum se lucrează la ame
najarea unui parc pe locurile 
unde greviștii mineri au căzut 
loviți de gloanțele și baionetele 
jandarmilor. La confecționarea 
gardului ce împrejmuiește viito
rul parc au lucrat brigăzile con
duse de Scrobota Ilie. Szabo E- 
meric, Bedean Gheorghe și U- 
droi Matei, iar brigada U.T.M. 
de muncă patriotică de la secto
rul de transport s-a îngrijit de 
tăierea și transportarea gliei. 
Și-au mai adus contribuția echi
pele conduse de David Alexandru 
și Dănuțeanu loan.

Casa mujicii îmbracă 
haină nouă

O echipă de zidari de la G.L.L. 
a terminat tencuirea fațadei ca
sei muzicii din Lupeni. Acum 
Calistru Gheorghe, Rodeanu 
loan, Bică Iulian, Varga Nico
lae și Pațilineț Alexandru, con
tinuă lucrările de tencuire a clă
dirii care adăpostește fanfara 
clubului minier din Lupeni. Cînd 

Toată atenția 
îngrijiri a să- 
muncii ! Folo- 

reaiizări ale

neți-vă toate cunoștințele în sluj
ba dezvoltării economiei și cul
turii in patria noastră !

35. Oameni ai literaturii și 
artei ! Creați opere care să o- 
glindească profund și la nivel 
artistic mai înalt măreția epocii 
noastre, avintul creator al po
porului in opera de construire a 
socialismului !

36. Lucrători din domeniul o 
crotirii sănătății! 
unei cît mai bune 
nătății oamenilor 
siți cele mai noi 
științei medicale !

37. Profesori, învățători și e- 
ducatori ! Munciți neobosit pen
tru educarea copiilor, elevilor și 
studenților în spiritul dragostei 
față de muncă și învățătură ! A- 
jutați-i să devină buni specia
liști, cetățeni conștienți, luptă
tori activi pentru progresul pa
triei noastre socialiste, pentru 
progresul omenirii ! Ridicați-vă 
necontenit nivelul pregătirii mar- 
xist-leniniste !

38. Pionieri, elevi și studenți ! 
Invățați cu pasiune, insușiți-vă 
cuceririle științei $i culturii ! 
Pregătiți-vă temeinic spre a de
veni harnici și pricepuți con
structori ai socialismului în 
scumpa noastră patrie !

39. Trăiască Uniunea Tinere
tului Muncitor, ajutor de nădejde 
al partidului în munca politică, 
organizatorică și educativă în 
nodurile tineretului, forță acti
vă în opera de construire a so
cialismului !

40. Utemiști și utemiste ! Ti
neri și tinere din patria noastră ! 
însuflețiți de tradițiile eroice de 
luptă ale comuniștilor și uteciș- 
tilor, participați activ la mărea
ța operă de construire a socia
lismului ! !mbogățiți-vă neconte
nit cunoștințele politice și pro
fesionale !

41. Femei din Republica Popu 
Iară Rotnînâ ! Participați mai 
activ la opera de construire ai 
socialismului și la lupta pentru 
apărarea păcii ! Educați copiii

tot mai frumos

casa mu- 
cu haină

cantina

urma bri-

cantinei miniere, 
construit noua 

biroul adniinistra-

se vor înapoia membrii fanfa
rei din București, de la cel de-al 
V-lea concurs artistic 
zicii îi va întîmpina 
nouă.
Se înfrumusețează 

minerilor
Cu o săptămînă în 

găzile de tineret de la gospodă
ria de locuințe, conduse de zi
darii Seiller Ioan și Durea loan, 
sub conducerea maistrului Lu- 
kâcs losif au început lucrările 
de mărire a 
In șase zile s-a 
bucătărie și 
tiv. S-a mai amenajat pivnița și 
un loc pentru curățirea zarzava
turilor și s-a prelungit sala de 
mese a cantinei. Acum se bate 
tavanul. Urmează aă 'se facă a- 
coperișul, tencuirea interioară. 
Echipa de instalatori de apă a 
lui Popescu loan, dulgherii con
duși de Petre Alexandru, echipa 
de electricieni condusă de Mun- 
teanu Vasile și cea condusă de 
tinichigiul Micu Nicolae se în
trec în muncă pentru a terminai 
lucrările încredințate.

STEFANIA DOBRE 
corespondentă

Trăiască eroica noastră 
muncitoare ! Trăiască har- 
țărănime muncitoare care

jugul fascist
în spiritul dragostei înflăcărate 
și devotamentului fără margini 
față de poporul muncitor și pa
tria noastră scumpă !

42. Membri și candidați ai 
Partidului Muncitoresc Romîn ! 
Fiți în primele rânduri ale lup
tei oamenilor muncii pentru în
florirea economiei și culturii pa
triei, pentru continua întărire a 

orânduirii noastre democrat-popu 
lare 1

43. 
clasă 
nica 
pășește cu înefedere pe calea a- 
griculturii socialiste ! Trăiască 
inMcctualitatea legată de po
por !

44. Trăiască și să se întăreas
că alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, 
sub conducerea clasei munci
toare, temelia de neclintit a re
gimului democrat-popular !

45. Trăiască și^ să se întăreas
că unitatea și frăția de nezdrun
cinat dintre poporul romîn șl 
minoritățile naționa.e în opera 
de construire a socialismului în 
patria noastră !

46. Trăiască Forțele Armate 
ale Republicii Populare Romine, 
scut de nădejde al apărării pa
triei socialiste ! Ostași și ofițeri, 
îmbunătățiți necontenit pregăti
rea voastră politică și militară 1

47. Trăiască unitatea de ne
zdruncinat a întregului popor 
muncitor în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn și al Guver
nului Republicii Populare Ro
mine !

48. Slavă Partidului Muncito
resc Romîn, conducător încercat 
al poporului, organizatorul șî 
inspiratorul tuturor victoriilor 
noastre !

49. Trăiască și înflorească 
scumoa noastră patrie — Repu- 
bl ica Populară Romînă !

50. Sub steagul marxism-Ieni- 
nismului, înainte pe drumul bu
năstării și progresului poporului 
nostru, spre victoria socialismu
lui în scumpa noastră patrie !

Comitetul Centra! 
al Partidului Muncitoresc 

Romín

Organizarea timpului liber al 
tineretului în mod, plăcut și cu un 
bogat conținut educativ ocupă un 
loc. important în activitatea orga
nizației U.T.M. de la mina Lupe
ni.

Pentru organizarea cît mai ins
tructivă a timpului liber al tine
retului comitetul U.T.M. al minei 
Lupeni, a acordat o deosebită a- 
tenție colaborării cu comitetul sin
dical al minei și îndeosebi cu 
conducerea clubului minier. Comi
tetul U.T.M. împreună cu condu
cerea clubului stabilește progra
mul clubului, cu activitățile edu
cative ce se vor organiza în ca
drul clubului, în cursul unei luni.

In scopul popularizării acestui 
program în rândul tineretului se 
confecționează afișe care se expun 
la locuri vizibile. Prin aceste afișe 
se fac cunoscute tineretului acțiu
nile și data cînd se vor organiza 
ele, asigurîndu-se în același timp 
prin organizațiile U.T.M. din sec
toare mobilizarea tineretului la 
acțiunile programate.

Comitetul U.T.M. s-a preocupat 
în primul rînd de antrenarea ti
neretului la activitatea artistică. 
In formațiile artistice ale clubu
lui minier activează în prezent 
peste 180 de tineri. De asemenea 
cu sprijinul comitetului sindical 
în cadrid clubului s-a creat un 
cerc de balet și un cerc de artă 
plastică la care participă peste 
150 de tineri. S-a pus accent și 
pe organizarea în bune condițiu- 
ni a joilor de tineret si a altor 
activități educative, scopul aces
tor acțiuni fiind educarea tinere
tului în spiritul dragostei față de 
partid și mobilizarea lui în înde
plinirea sarcinilor de producție. 
Comitetul U.T.M.. împreună cu 
conducerea clubului au organizat 
cu tinerii mineri seri distractive 
pe diferite teme.

In scopul mobilizării tineretului

Tovarășul Regenyi Pavel, maistru Ia secția electrică de la pre- 
parația Lupeni dă explicații lui Mihăilescu Flor'ea, Gioancă Gheor
ghe, Rusu loan și Stamatescu Constantin, asupra felului cum 
trebuie efectuată o verificare rapidă la un întrerupător de tip 
CITUC-6. Membrii echipei sînt atenți la explicațiile maistrului. 
Doar printr-o verificare rapidă se pot cîștiga minute prețioase...

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

Cîteva probleme de gospodărire 
la Petrila

Pe-

In ultimele luni, la Petrila a 
fost desfășurată o largă acțiune 
de înfrumusețare a incintei mi
nei și orașului.

Vizitînd Petrila, alături de fru
moasele realizări obținute, ies în 
evidență și unele lipsuri.

Chiar în centrul orașului 
trila, se află un frumos parc, par
cul „Dr. Petru Groza“. Insă din 
cauza neîngrij irii, acest parc a 
aiuns o adevărată... junglă. Aici 
mai este un teren de volei care 
clei a începe să fie stricat de ploi, 
o popicărie bună la cape trebuie 
făcute numai cîteva reparații pen
tru a ii dată în folosință, o fîn- 
tînă arteziană... secată, bănci stri
cate și aruncate care încotro

Despre „ștrandul“ din Petrila 
s-a dus vestea dincolo de hota
rele orașului respectiv. Proprieta 
rul acestui ștrand este mina. Dar, 
ca mărturie a „preocupării“ gos
podarilor respectivi, ștrandul este 
într-o stare jalnică : cabine stri
cate, poddne rupte, plaja plină de 
bălării și bucăți 
nită. In prezent,

cu- 
sar- 

ciniior care îi revin cu privire la 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost s-au 
organizat conferințe despre rolul 
tineretului în sporirea producției 
de cărbune ; care sînt căile de 
creștere a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost etc. 
S-au organizat de asemenea seri 
de întrebări șl răspunsuri pe te
me legate ce procesul de produc
ție.

Comitetul U.T.M. a acordat o 
atenție deosebită educării tinere
tului .în spiritul dragostei față de 
patrie, față de partid, dezvoltării 
la tineri a dragostei față de știință 
și cultură.

In acest sc.op s-au organizat 
conferința cu tema „Din trecutul 
de luptă al partidului nostru“ de 
asemenea concursuri „Drumeții 
veseli“ și „Cine știe cîștigă” pe 
teme legate de Istoria U.T.C., tre
cutul de luptă al minerilor din 
Lupeni etc. Inițiativă bună a tost 
și aceia de a organiza întîlniri 
ale tineretului cu muncitorii vîr- 
stnici, membrii de partid. A fost 
invitat tov. Cristea Aron, miner, 
membru de partid, care a vorbit 
tineretului despre lupta muncitori
lor mineri de la mina Lupeni sab 
conducerea partidului împotriva 
burgheziei, pentru libertate și o 
viață mai bună

In scopul educării tineretului 
de a avea o conduită morală să
nătoasă. s-au organizat diferite 
reuniuni ale tineretului. Tinerilor 
noi căsătoriți li sa vorbit des
pre rolul familiei în societate, iar 
muncitorii vîrstnici 
despre felul cum 
viața de familie în 
trăiesc în prezent.

au vorbit 
ei și-au trăit 
trecut și cum

V. PAUL
corespondent 

taxă de 2 lei de la cei care vin 
la ștrand ; gurile rele spun însă 
că taxa nu este pentru baie ci 
pentru... admirarea unui aseme
nea „model“ de ștrand l

Mai sînt și alte probleme ase
mănătoare la Petrila. Astfel o 
porțiune de cca. -- 4 m. din stra
da Gh. Veșcan — intrarea în 
noul cartier pe lîngă magazinul 
alimentar șl industrial — trebuie, 
aranjată pentru a se face legă- , 
tura între strada principală și 
cartierul nou. In cartierul nou 
de blocuri, în fața blocului F a 
fost amenajată o piață. Dar, cu 
toate că s-a construit un ștand 
pentru desfacerea mărfurilor, a- 
cesta nu are dușumele, tejghele, 
îneît produsele legumicole șî fruc
tele sînt întinse tot pe jos. La 
„tunelul mic“ trebuie de aseme
nea umplut spațiul întie șine pen
tru ca depresiunea să nu consti
tuie greutăți pentru circulație. 
La mină, sub estacada de beton 
pe care urcă vagonetele către 
eulbutor — în partea de la înce
put — se găsesc o seamă de u- 
tilaje și piese aruncate : două pe
rechi de trenuri de roți motrice 
pentru 
îngust, 
spatele 
găsesc 
ca și armături noi de fier din și
nă.

Aceste neajunsuri trebuie grab
nic lichidate! Tov. Feher losif, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Petrila și Csenterf loan, 
gospodarul exploatării miniere Pe
trila trebuie să facă urgent un 
plan de acțiune pentru a pune 
în rînduială parcul, ștrandul, cei 
4 metri de stradă, piața, incinta . 
minei etc. lucrări care cu puțin 
interes pot fi executate pînă la 
23 August.

MIHAI ȘTEFAN

locomctive de ecartanient 
piese pntru crațere; în 
clădirii casei cazanelor se 
mari cantități de fier vechi

— = ★ =—
i :

De la tone, la lei
Acest drum nu a fost deloc u- 

șor pentru colectivul preparațieî 
Lupeni. Discuțiile mai aprinse 
s-au purtat la începutul trimes
trului II a. c.. cînd au fost a- 
nalizate. în consfătuirea de pro
ducție pe exploatare, rezultatele 
obținute pe trimestrul I. Ce-i1 
drept, pe primul trimestru a fost 
mai greu, fiindcă au existat mai 
puține tone și mai puțini lei.

Dar tovarășii Ardeleanu Vic
tor șeful preparațieî și secreta
rul organizației de bază, ingine
rul Filip Gheorghe, au reușit să 
convingă pe toți muncitorii, că 
lichidînd cu lipsurile și luptînd 
pentru obținerea a cît mai mult«» 
tone de cărbune spălat va crește 
cîștigul mediu al colectivului, 
înflăcărat de cuvintele acestora, 
harnicul colectiv a pornit la trea
bă încă din primele zile ale tri
mestrului reușind să dea pa
triei în plus 2771 tone cărbune 
net, reprezentînd 590.000 lei e- 
conomie.

Mulți muncitori harnici ca Si- 
bișan Victor, Dfotzingher An
drei. Maroșan Ștefan și alții au 
realizat salarii de 1500 lei lu
nar fată de 1200 în medie cît 
realizau anul trecut.

P. DRĂGAN 
corespondent
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Minerii Văii Jiului răspund grijii partidului 
sporindu-și realizările

Nemărginită este bucuria cu 
care minerii din Valea Jiului au 
întîmpinat recenta hotărîre 
partidului și guvernului. In a- 
dunări pe sectoare, la locurile 
de muncă, minerii și-au reînnoit 
angajamentele, au hotărît să 
obțină în întrecerea socialistă în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August succese 
seamă, să răspundă 
pe care le-o poartă 
guvernul nostru.

a

mai de 
astfel grijii 
partidul și

depășescToate exploatările 
sarcinile zilnice de plan

Văii Jiului și-au in 
eforturile obtinînd re 
mai bune ca înainte, 
în ultimele trei zile 
minerii de la Lupeni 

patriei cu 
mai mult

După apariția hotărîrîi C.C 
al P.M.R., minerii din toate ex-

, ploatările 
tensificat 
zultate și 
De pildă, 
lucrătoare
au trimis, furnalelor 
225 tone de cărbune 
decît prevede planul. La Uricani, 
munca minerilor în aceste zile 
s-a soldat cu peste 200 tone de 
cărbune date în plus de plan, 
însemnate depășiri ale sarcinilor 

nice au obținut și minerii de 
_U Lonea, Petrila, Aninoasa. Pe 
întregul bazin, după apariția ho- 
tărîrii au fost extrase peste plan

Intr-una
din zilele trecute

aproximativ 2600 
ne cocsificabil și

tone de cărlnv 
energetic.

lntr-o s ngură zi — 689 tone 
de cărbune peste plan

La 17 iulie din abatajele mi 
nei renăscute în anii noștrii au 
fost extrase peste planul zilnic 
689 tone de cărbune, fiind cea 
mai mare producție zilnică la 
mina Vulcan de la redeschidere. 
Toate sectoarele minei au ex
tras însemnate cantităti de căr- 
hune peste plan. Minerii secto
rului I și-au întrecut pianul cu 
190 tone de cărbune, cei de la 
sectorul II cu 145 tone de căr
bune iar la sectorul III au fost 
date peste planul zilnic 304 tone 
de cărbune. S-ar putea spune că 
cele mai bune 
obținut brigăzHe 
Gagyi
Nicoară Ioan, Böjté Pavel, Ka
rácsonyi Rudolf, dar trebuie men
ționat că întregul colectiv a mun
cit cu multă hărnicie.

partidului au constituit un 
térnie factor mobilizator, 
minerii, tehnicienii și 
minei sínt preocupați 
lichidarea grabnică a 
în urmă din această
toate sectoarele munca se des
fășoară cu tot mai multă inten- 

de 
trei 
Pe

pu- 
Toți 

inginerii 
acum de 
rămînerii 
lună. La

rezultate le-au 
conduse de 

loan, Drob Gheorghe,

Rezultate bune la Aninoasa
Pentru minerii din Aninoasa 

prevederile recentei hotărîri a

sitate. Rezultatele obținute 
minerii de aici în ultimele 
zile dovedesc hotărîrea lor. 
mină, în această perioadă minu
sul existent a fost redus cu pes
te 320 tone de cărbune. Din a- 
bataiele tuturor sectoarelor s-au 
dat însemnate cantităti 
bune peste sarcina 
năoară la sectorul J- 
brigăzilor conduse 
Aurel, Dunca Petru, 
colae și a celorlalte, 
zilnice au fost depășite cu 123 
tone de cărbune. La sectorul II 
din abatajele cu front scurt au 
fost date peste plan mai bine de 
240 tone de cărbune.

O

1,
dte căr- 

zilnică. Bu- 
prin munca 

de Cristea 
Mujnai Ni- 

sarcinile

G. D.

înaintează lucrările la funicuîarul 
din Lupeni

evacuarea

avia

bine ;

TBC,

— Un avion, un avion...
Avionul care se rotea joi deasu

pra Petroșanilor era un aparat u- 
Șor, cu două locuri. Rotocoalele 
ce le făcea se strîngeau deasupra 
blocurilor noi. din cartierul Dirni- 
trov

Oare ce-o fi aducînd 
torul ?!

— Iaca, acum sg vede 
Face semn cu mtna...

Pe aproape e dispensarul 
policlinica de copii...

— O fi iteun caz urgent. Pi.<:- 
te a adus medicamente...

Ah, Priviți.
Din carlinga avionului se vă

zu azvîrlit un pachet.
— Pripiți *
Deasupra pachetului se 

făcuse un fel de ciupercă înscrisă 
nefiresc de albă pe fondul albas
tru al cerului. O parașută I Acum 
pachetul azvîrlit cobora lin spre 
stadionul orașului.
îndreaptă spre le
cui de aterizare 
a parașutei. Zeci 
de oameni îi ur
mează curioși să 
afle despre 
vorba. Unul 
vesel:

— Acesta e un dar, un dar de 
preț... Ne-a fost trimis tuturor 
chiar de la București...

Curiozitatea e și mai mult ați- 
țață acum.

In sfîrșit, pachetul după o scur
tă odihnă pe o clădire apropiată 
a ajuns pe pămînt.

Unul dintre tinerii care ridică 
pachetul lămurește situația.

— In pachet sînt ziare...

des-

Cîțiva tineri șe

ce-i
dintre tineri spune

♦
♦
♦

I
i
♦

t
I

♦
4
4

*
♦ 
♦
♦

♦

încă nu-i ora cinci. De obi
cei la aceasta oră matinală 
minerii de la Petrila se gră
besc să ajungă la mină spre 
a începe șutul de 1 *"
Dar în dimineața 
pe stradă grupuri, 
opreau și discutau

— Acu să vedeți 
minerii bătrîni — 
tr-un grup minerul pensionar 
Kiss Ștefan. Ați ascultat și 
voi la radio hotărîrea partidu
lui. Pensiile de bătrînețe vor 
rește în medie cu 63 la sută.

— Și cum se socotesc pen
siile ? — întreabă Iacob Mihai 
— un alt pensionar.

— Cum să se ! 
Se ține seamă de 
muncă, de salariul

dimineață, 
de 16 iulie 
grupuri se 
aprins.

trai pe noi, 
spunea în-

4
i
i
¿

socotească ?
> grupa de
I mediu și

vechimea în cîmpul muncii.
— Apoi, dacă-i așa îi fi n.

Vechime am berechet, 1
nerii sînt socotiți în 
buna.

— Las că nici noi 
tineri n-am fost uitați

iar mi- 
grupă

ț

4 
ț
i 
i 
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Pentru mina și preparația Lu- 
peni, construcția noului funicu
lar de șișt, ramura 4—5, este 
deosebit de importantă. Noul fu
nicular va asigura
cantităților de șist tot mai mari 
provenite de la mină și prepa- 
rație. Constructorii industriali de 
pe șantier cunosc bine a- 
cest lucru și rezultatele pe care 
le obțin în muncă dovedesc ho
tărîrea lor de a da în folosința 
minerilor cît mai repede această 
importantă construcție.

Pe șantier au fost deja termi
nate mai mult de 75 la sută din 
lucrările de betonare. au fost 
montați 8 piloni metalici pe ra-

mura principală și s-au încep-ut 
lucrările de betonare la turnul 
de ascensor de la stația de în
cărcare, turn ce va avea aproape 
40 m. 1. înălțime. Meseriașii șan
tierului au executat ferme și con
strucții metalice pentru cca. 30 
la sută din instalațiile* noului 
funicular. In întrecere s-au evi
dențiat pînă acum echipele de 
dulgheri conduse de Vlad Marin, 
Guzran Emeric, fierarii betoniști 
conduși de Oprinescu loan și 
Borsay Iosif. La lucrările de să
pături de la stația de unghiu 
muncitorii conduși de Budiș 
Ghită au excavat însemnate can
tități de pămînt peste plan.

„Scirt- 
tela", eu raportul tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la ședința plenară a CC 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c. șt 
hotărîrea aceleiași plenare cu pri
vire la majorarea salariilor tari
fare și a pensiilor.

— Adevărat, acesta e un dar 
de preț, un dar așteptat cu nerăb
dare încă cu o seară înainte de 
cînd auziseră vestea la radio.

La chioșcurile de ziare se fac 
deja cozi în așteptarea ziarelor, 
în vreme ce avionul pleacă spre 
celelalte localități ale raionului, 
unde are de împărțit daruri simi
lare.

lntr-o jumătate de ară întreaga 
Vale a Uuiui ia cunoștință de da
rul primit. In pauzele de la prînz 
muncitorii de la U.R.U.M.P., De
poul C.F.R. Petroșani, preparațide 
de cărbune, termocentrala Part» 
șeni sau Filatura Lupeni, citesc 
și comentează cu însuflețire, cu 
bucurie și mîndrie despre docu-

menuete primite pt calea aerului 
, Minerii au aflat încă în subteran 

vestea. La terminarea șutului sini 
strînși în sălile de apel în același 
scop. Pe băncile de Iá părțile ca
selor coloniilor minierești, în par
curi, bătrîni pensionari stau cior
chine în jurul dte unui „norocos" 
cea ajuns să pună mina pe vreun 
ziar. Discuțiile lor sínt cumpănite, 
oglindind recunoștință față de 
grija patlidulu’ pentru tihna bă- 
'rîneții lor.

Nici după-ami uză nu contenesc 
discuțiile pe marginea impor
tantelor documente.

lntr-o pauză, în curtea Școlii 
medic, mixte nr.l din Petroșani 
un grup de elevi — muncitori 
de la cursurile de pregătire pen
tru examenele clasei a Vill-a dis
cută eu aprindere. Un profesor 
și el bucuros de cele aflate, ti as
cultă zîmbind.

— Ehe, Giurcaniule, o să ai de 
acum lucru nu șa- 

_ . - gă — se adresă
rUZ^t, unui normator de

la S.R.T.A. Pe- 
trqșani, un tînăr, 
muncitor, de la 

O.C.M.M. Petrila, Borotea luliu 
pe nume.

— Cred si eu ! Știu că în urma 
acestei hotărîri muncitorii o să-și 
înzecească eforturile pentru obți
nerea de noi economii, pentru re
ducerea prețului de cost al produ
selor...

— Mie îmi spui ?! adăugă un 
colén de al său, utemistul Fiera- 
ru Eugen, miner în sectorul II al 
minei Petrii'', din brigada lui Fi- 
roiu loan. Noi am dat luna tre- 
eută cu 700 tone cărbune mai 
mult pesie plan, iar de acum o 
să ne străduim să dăm încăodată 
pe atîta... Darului primit din par
tea partidului o să-i răspundem 
cu darul nostru, așa cum știm noi 
minerește...

— Parcă nai o să stăm cu mîi- 
nile în sin! spun și tinerii mun
citori Cruceai Adrian, András Ti- 
beriu. Ghiauru Elena, Manole Pe
tre și alții. Știm doar că actuala 
Creștere de salarii n-ar fi fost po
sibilă dacă noi n-am fi literat cu 
spor de aceea ne și legăm să fa
cem tot posibilul ca să ne înde
plinim și, depășim angajamentele 
luate. în producție, așa cum hi te 
vom respecta si la învățătură, 
pentru a contribui din plin la a- 
coperired miliardului de tei ce se 
cere recuperat încă în . acest an 
pentru cheltuielile făcute de către 
statul nostru în vederea îmbună
tățirii nivelului nostru de viață.

ȘT. FENEȘANU

minerii
.....................  — zise 

un tînăr înalt și voinic, 
vagonetar la înaintări. Daca 
înainte de hotărîre cînd eram ț 
la plan cîștigatn 1.337 de iei 
lunar, acum la aceeași reali
zare o să cîștig 1.451 de lei 
lunar...

...Chioșcul de ziare nu . se 
deschisese încă, dar vreo cîțiva 
nerăbdători, cu toate că auzi
seră la radio hotărîrea țineau 
să o citească înaintea celor
lalți, să afle amănunte din , 
raportul tovarășului Gheorghe * 
Gheorghiu-Dej așa că făcu- * 
seră coadă la ziare. Apoi au ♦ 
venit alții și alții așa că vin- *
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zătorul se descurcă greu la di- ț 
Tuzarea ziarelor. De cum au 
luat ziarul unii s-au apucat 
să-l citească în plină stradă, 
iar alții au luat-o spre parc 
sau spre casă. Hotărîrea și ra
portul au fost citite pe neră
suflate, recitite, iar ziarele tre 
ceau din mină în mină. Fieca
re om devenise un agitator în
flăcărat. Pensionarii, minerii, 
constructorii pe schele, peste 
rot se vorbea numai despre ho
tărîre. Seara tîrziu stînd de 
vorbă pe băncile din fața ca
selor vecinii tot despre aceas
ta discutau. Si din discuțiile 
lor se simțea dragostea și re
cunoștința profundă a oameni
lor muncii față de partid a că
rui preocupare de fiecare zi 
este sa facă viața celor ce 
muncesc tot mai fericită.

D. C.

LA FOTBAL

Minerul Petrila la a patra victorie consecutivă 
în barajul pentru promovare 

în campionatul regional
Duminică la Călan, Minerul 

Petrila a întrecut cu 4—1 Voin
ța Deva, într-un joc în care pe- 
trilenii au fost tot timpul supe
riori. Hotărîtă de la început să 
cîștige, echipa din Petrila atacă 
periculos poarta devenilor și în 
minutul 7 Foca deschide scorul. 
Superioritatea minerilor se ma
nifestă apoi din ce în ce mai 
mult. Astfel Gross înscrie încă 
de două ori în minutele 16 și 24.

In mitanul doi, la o ezitare 
a apărării petrilenilor, devenii 
reușesc să înscrie unicul lor 
punct.

In minutul 
scapă singur 
să. In careul

64 apoi Păstărnac 
spre poarta adver- ; 
de 16 m. este faul-

----- ----------- o_

CUPA ORAȘELOR

Un succes al tinerilor
In zilele de 18 și 19 iulie a. c., 

pe terenurile de tenis ale Aso
ciației sportive „Jiul“ Petroșani, 
s-au desfășurat întrecerile de te
nis de cîmp ale juniorilor, con- 
tînd pentru „Cupa orașelor".

De la Comisia 
raională de fotba’

tat. Arbitrul acordă penalti și 
Iacob transformă imparabil.

Către sfîrșit, jocul devine con
fuz și plin dte durități.

Formația Minerul Petrila: 
PELC, Poncis, Borondel, BA
LAN, Foca, MUNTEANU, Be- 
raru, DIMACHE, Gross, Păs
tărnac, Iacob.

In urma acestui meci Minerul 
Petrila continuă să se afle în 
fruntea clasamentului cu 8 punc
te și un golaveraj de 16—4.

Alte rezultate: C.F.R. Teiuș— 
A. S. Aglomerația Hunedoara, 
3—0: Minerul Ghelar — Recolta 
Bucuresci. 0—3.

E. BARTHA 
corespondent

tenismeni din Lupeni
Au participat reprezentanții o- 

rașelor Baia Mare, Lupeni și 
Petroșani.

Concursul a fost deschis pen
tru două categorii de vîrste — 
juniori între 13—14 ani și 15—

16 ani, cu echipe formate din cîte 
doi jucători la fiecare categorie.

S-a jucat sistem turneu, o în- 
tîlnire cuprinzînd 4 întîlniri sim
ple și dbuă duble.

La ambele categorii concursul 
a fost cîștigat de tinerii jucători 
din Lupeni (Asociația sportivă 
„Minerul", antrenor Petre Ale
xandru). Pe locul doi s-au cla
sat juniorii din Petroșani.

Formațiile prezentate în con
curs au fost următoarele: — ca
tegoria 13—14 ani: Lupeni — 
Corpadea M. și Iacob M.; Petro
șani —- Radulescu S. și Cosma 
F.; Baia Mare — Mihalyhazî I. 
și Băban A.; categoria 15—16 
ani: Lupeni — Iacob C. și Komst 
H.; Petroșani — Petreanu C. și 
Tolvay L.; Baia Mare — Toth 
A. și Baracsy 1.

In întrecerile care 
în cele două zile la 
gorie s-au obținut 
rezultate tehnice: Lupeni — Pe
troșani, 5—0: Lupeni — Baia 
Mare, 5—0 și Petroșani — Baia 
Mare, 5—0.

La categoria 15—16 ani, me
ciul dintre Lupeni și Petroșani 
s-a soldat cu victoria primilor, 
la scorul de 4—1; la același 
scor, tot în favoarea lupenenî- 
lor. s-a încheiat și întrecerea cu 
Baia Mare. Baia Mare a fost în
trecută și de Petroșani la 
scor însă mai strîns cu 3—2.

ing. GLIS1CI GH.
arbitru principal

Ca oricare competiție sportivă 
care se desfășoară în tara noas
tră și campionatul raional de 
fotbal se organizează după nor
me oficiale fixate de F.R.F.A. 
Condiția de bază, în afară de ce- 
lelalte norme obligatorii, este 
LEGITIMAREA INDIVIDUALA 
a jucătorilor.

Incepînd cu competiția campio
natului raional pe anul 1959-1960> 
nu se va admite nici unui colec
tiv participarea la această com
petiție decît dacă jucătorii pose
dă legitimații individuale.

----- O-----

Campionatul 
de calificare ia volei

Etaoa interregiuni

au avut loc 
prima cate- 
următoarele

un

Timp de ctteva zile s-a desfă
șurat la Hunedoara campiona
tul de calificare la volei, pe a- 
nul 1959. la care au participat 
echipele masculine și feminine 
campioane alb regiunilor Hune
doara, Craiova, orașul Bucu
rești și Oradea (doar echipa 
masculină). Jocurile au fost de 
un bun nivel tehnic.

Echipa Corvinul Hunedoara 
putea ocupa locul I, însă a pier
dut două jocuri cu 3—0 (pentru 
folosirea jucătorilor legitimați la 
alte colective), deși pe teren le-a 
cîștigat. Și echipa feminină Ho- 
ria Alba Iulia putea ocupa locul 
I, dacă în jocul cu C.F.R. Timi
șoara ar fi utilizat formația com
pletă. La masculin, primul loc 
a revenit echipei Știința Bucu
reștii iar la i feminin locul I a 
fost ocupat de C.F.R. Timișoara.
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Conferința de la Geneva 
a miniștrilor de Externe

GENEVA (Agerpres). Cores
pondentă specială:

Contrar uzanțelor statornicite 
în prima etapă a Conferinței, la 
sfîrșitul primei saptămîni de la 
reluarea tratativelor nu se va în
registra o pauză. Sîmbătă, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. A. A. Gromîko, a a- 
vut o întrevedlere în cadrul unui 
dejun cu secretarul de stat al 
S.U.A., Chr. Herter. Luni a avut 
loc un dejun al celor patru mi
niștri la sediul delegației en
gleze. Abia marți va avea loc 
la Palatul Națiunilor o nouă șe
dință plenară cu participarea tu
turor celor șase delegații pre
zente la Geneva.

Deoarece întîlnirea die vineri a 
miniștrilor de Externe, care a 
avut loc la sediul delegației 
franceze, a luat forma unui „di
neu de lucru“, purtătorii de cu- 
vînt nu au dezvăluit conținutul 
problemelor discutate. Cu toate 
acestea, în presa occidentală au 
apărut mai multe aprecieri fa
vorabile asupra viitorului confe
rinței decît înainte. Corespon
dentul agenției Associated Press 
scria că „s-a vădit limpedte că, 
deși dăinuie încă nenumărate 
greutăți, cele două părți ale Con
ferinței de la Geneva se apropie 
una de cealaltă". La rîndul său 
agenția France Presse se referă 
la „O nouă fază de optimism 
relativ la Conferința de la Ge
neva“, explicînd că „s-a realizat 
în general, o muncă pozitivă de 
punere la punct și de comparare 
amănunțită a pozițiilor aflate 
fată în față asupra diferitelor 
chestiuni legate die statutul Ber
linului“. Acestor aprecieri li se 
adaugă afirmația ziarului „li
mes“, care scrie că „acum este

CUBA : înlăturarea

NEW YORK (Agerpres). -- 
TASS. Potrivit unor știri din 
Havana, președintele Cubei, 
Urrutia, și-a dat demisia, după 
ce primul ministru, Fidel Cas- 
tro, l-a acuzat de acțiuni „care 
aduc a trădare de stat“. Intr-un 
interviu radiodifuzat, Castro a 
declarat că Urrutia începuse să 
înfăptuiască „un plan elaborat 
minuțios care-și propunea drept 
scop să dtefăimeze guvernul“.

Consiliul de Miniștri al Cubei 
a aprobat demisia președintelui. 
In funcția de președinte a fost 
ales Osvaldo Dortices.

★
HAVANA (Agerpres). — Tn- 

tr-o declarație radfodifuzată cu

NOTE ȘI COMENTARII 

DE-A- NDOASELEA
Un grup de ziare J poneze a 

hotărît să trimită în Coreea de 
sud mai multi reporteri. Dar lu
crul acesta s-a dovedit a nu fi 
chiar lesne de realizat. După cum 
a anuntat ziarul „Ashahi Eve
ning News“, autoritățile sud- 
coreene au refuzat să permită 
intrarea ziariștilor.

De ce ?
— Pentru că tara noastră e o 

tară liberă — a declarat la Seul 
Kim Dong Jo, ministru-adijunct 
al afacerilor externe.

S-ar părea că într-o tară libe-

CONSTITUȚIE CASTRATĂ
Consiliul constitutional a Re

publicii Franceze a discutat timp 
de aproape două săptămîni pro
blema regulamentului Adunării 
Naționale și al senatului. După 
cum se știe, Consiliul constitu
tional este un nou organ de stat, 
creat în conformitate cu Consti
tuția Republicii a cincea, pro
mulgată anul trecut. Acest con
siliu, compus din persoane nu
mite de președintele republicii, 
de președintele senatului și de 
președintele Adunării Naționale, 
precum și din toți foștii preșe- 

cel puțin o perspectivă mai bună 
de progres rezonabil“.

Ar fi însă eronat să se tragă 
concluzia ca, după această săp- 
lămînă, toate greutățile ar fi 
fost biruite, mai ales dacă se 
tine seama de activitatea ob
strucționistă fățișă a delegației 
vest-germane, a cărei influența 
se face încă, din păcate, serios 
resimțită în reținerea cu care a- 
bordează problemele celelalte 
delegații occidentale. Cu toate 
că planul vest-german de torpi
lare a actualei conferințe, sub 
pretextul că vor fi reluate pro
blemele la o eventuală conferin
ță a șefilor de guverne — care 
a fost botezat dte ziariștii occi
dentali „plan fantomă“ — nu 
și-a atins ținta, totuși reprezen
tantul vest-german Grewe a ce
rut în cadrul unei conferințe de 
presă „disocierea“ problemei 
statutului Berlinului occidental 
de cea a creării unui comitet pe 
întreaga Germanie. Această nouă 
manevră, ca și propunerea ca 
statutul Berlinului să nu fie 
discutat nici de miniștrii de Ex
terne. nici ulterior de șefii de 
guverne, țintește evident spre 
împotmolirea tratativelor. îndă
rătnicia cu care diplomația lui 
Adenauer caută să apere poziții 
de neapărat îi pune în grea în
curcătură chiar pe aliații Germa- 
nfei occidentale. Impasul în care 
se află puterile occidentale se 
vădește din lungile întrevederi 
dintre miniștrii occidentali în 
căutarea unei ieșiri. De la re
luarea tratativelor de la Geneva 
s-a calculat astfel că timpul pe
trecut în consfătuiri anglo-fran- 
co-americano-vest-germane este 
cel puțin dublu față de cel pe
trecut în tratative propriu-zise 
Est-Vest la masa Conferinței.

lui Urrutia 
președinția țării
privire la acțiunile antistatale 
ale lui Urrutia, președintele Cu
bei, Fidel Castro, primul minis
tru al Cubei, a comparat acțiu
nile președintelui cu trădarea 
săvîrsită de fostul comandant al 
forțelor aeriene militare din tim
pul dictatorului Batista, maiorul 
Luis Dias, care a fugit din Cuba. 
Se știe că acum cîteva zile a- 
cesfa din urmă a făcut declara 
ții în fața subcomisiei senato
riale a S.U.A. pentru problemele 
securității interne. „In aceste 
împrejurări — a spus Castro — 
ca prfm-ministru trebuia fie să 
aștept ca trădarea de stat să se 
înfăptuiască, fie să cer cabinetu
lui demisia președintelui“.

ră și accesul ziariștilor trebuie 
să fie liber. Dar guvernul lui 
Li Sîn Man își are logica lui.

— Dacă îi vom lăsa, — a a- 
rătat Kim Dong Jo — nu vom 
putea să instituim un control 
permanent asupra lor și nici să-î 
împiedicăm să scrie articole de
favorabile nouă (!).

După cum se vede, ocupația 
americană n-a rămas fără rezul
tate : guvernanții sud-coreeni au 
învățat să interpreteze cuvîntul 
„libertate“ într-un sens cu totul 
specific.

dinți ai republicii aflați în via
ță, este învestit cu drepturi ne
limitate în problemele constitu
ționale. Orice modificări și com
pletări aduse legilor statului de 
către consiliu sînt considerate 
definitive.

In ședințele sale din lunile iu
nie șt iulie, consiliul a luat ho- 
tărîri care dau o lovitură de 
moarte drepturilor celor două ca
mere ale parlamentului Franței.

Modificînd Constituția, Consi
liul constituțional a interzis de- 
putaților și senatorilor să inter

Muzicieni sovietici 
vor întreprinde 

o călătorie în S.U.A.
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite:
In cadrul conferinței de presă 

din 17 iulie, consacrată relațiilor 
internaționale ale Uniunii Com
pozitorilor sovietici, Serghei 
Aksiuk, unul din conducătorii 
Uniunii compozitorilor sovietici, 
a anuntat că în septembrie com
pozitorul Dmitri Sostakovici va 
vizita S.U.A. împreună cu Șos- 
takovici vor pleca compozitorii 
Dmitri Kabalevski și Tihon 
Hrennikov, și muzicianul esto- 
nian E. Kapp.

Această călătorie a muzicieni
lor sovietici în S.U.A. va consti
tui o vizită de răspuns la vizita 
făcută. în toamna anului trecut, 
de compozitori americani în U- 
niunea Soviet! ' Vizitele reci
proce ale muzicienilor sovietici 
și americani au fost prevăzute 
în planul de colaborare cultu
rală dintre cele dbuă țări.

Dmitri Șostakovici și ceilalți 
compozitori vor sta în S.U.A. a- 
proximativ o lună.

DAMASC. Reprezentantul Ima
mului Omanului în Damasc a 
declarat reprezentanților presei 
că patrioții din Oman au atacat 
un nou punct întărit englez, pe 
care î-au nimicit.

Reprezentantul Imamului a 
declarat, de asemenea, că pa- 
triotii din Oman minează dru
murile pe care trec caravanele 
engleze cu armament. In ultimul 
timp, a spus el, au fost arun
cate în aer patru camioane en
gleze încărcate cu armament.

K. E. VOROȘILOV, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S;, a înmînat la 
18 iulie reprezentanților partidu
lui și guvernului din R.S.S. Ar
meană Ordinul Lenin, cu care a 
fost distinsă această republică 
pentru marile succese obținute 
în sporirea producției agricole, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de vînzare a produselor 
agricole către stat.

O EXPOZIȚIE PERMANENTA 
DE PRODUSE INDUSTRIALE 
ROMINESTI s-a deschis la Alep, 
In provincia siriană a R.A.U. Ex
poziția cuprinde o gamă largă 
de produse ale industriei noas
tre constructoare de mașini, in
dustriei electrotehnice și de ma- 
șinî-unelte. La festivitatea des- 

peleze guvernul sub orice formă. 
Adunarea Națională mai poate 
încă propune și adopta o rezolu
ție care să blameze guvernul 
(care în principiu trebuie să du
că la demisia cabinetului), dar 
numai riscîndu-și ea însăși e- 
xistența: într-un asemenea caz 
președintele republicii poate să 
dizolve parlamentul și să fixeze 
noi alegeri generale.

Ziarul „Les Echos“, organ al 
cercurilor financiare șj indus
triale din Franța, a comentat în 
felul următor această hotărîre a 
Consiliului constituțional :

„...Camerele parlamentului pot 
acum numai să discute fără a 
vota sau să voteze fără a discu
ta. Această situație de fapt co
respunde spiritului regimului... 
De acum încolo, în afară de ca
zurile excepționale, parlamentul 
se va afla la discreția guvernu
lui... Noi trăim acum într-un re
gim autoritar“.

Anul trecut, cînd actuala Con
stituție a Franței a fost prezen
tată judecății alegătorilor, auto
rii și adtepții ei susțineau sus și 
tare că aceasta ar fi cea mai 
înaltă realizare a democrației, 
că nici nu se poate imagina ceva 
mai desăvîrșit. In cele 9 luni 
care au trecut s-a văzut cu toată 
claritatea despre ce fel de demo
crație este vorba.

(Din revista „Timpuri noi“)

Explozii în soare 
de o putere 

fără precedent 
Constatări ale astrofizicienilor 

sovietici

ALMA ATA (Agerpres). TASS 
transmite: Astrofizicienii din 
Kazahstan au înregistrat explo
zii în soare de o forță fără pre
cedent. încă la 10 iulie pe dis
cul solar a fost descoperit un 
mare grup de pete. La ora 2 și 
57 de minute G.M.T., pe partea 
de est a meridianului central al 
soarelui, s-a produs o uriașă ex
plozie care a atins maximum de 
luminozitate la ora 3 și 8 minu
te G.M.T. Explozia a durat a- 
proape trei ore. Din punct de 
vedere al suprafeței cuprinse ea 
a întrecut de aproape 10 ori ex
ploziile medii. In zilele care au 
urmat petele solare s-au dezvol
tat impetuos și la 14. iulie în a- 
cest grup de pete, la ora 3 și 19 
minute G.M.T., cu ajutorul te
lescopului cromosferic a fost în
registrată o a doua explozie u- 
rîașă. Ea a durat aproape trei 
ore.

Activitatea neobișnuită a soa
relui continuă.

chiderii expoziției au luat parte 
guvernatorul regiunii Alep, pri
marul orașului Alep, numeroase 
personalități ale cercurilor In
dustriale și bancare, ziariști. 
Participanții au manifestat un 
viu interes față de exponatele 
prezentate, admirînd în special 
motoarele electrice, mașinile 
unelte, tractorul UTOS-45 și vaf- 
țul de grîu.

ROMA. La 18 iulie a început 
o plenară a Comitetului Central 
și a Comisiei centrale de control 
ale P.C. Italian- Pe ordinea de 
zi a plenarei se află „Convoca
rea celui de-al 9-lea Congres 
național al partidului“. Raportul 
în legătură cu această problemă 
a fost prezentat die Palmiro To- 
gliatti, secretarul general al 
P. C. Italian.

LONDRA- La 16 iulie, la Lon
dra. a avut loc o Conferință în 
problema discriminării rasiale, 
la care au participat 100 de de
legați din partea partidului la
burist, a organizațiilor coope
ratiste sindicale și a altor orga
nizații. In cadrui conferinței a 
fost adoptată o rezoluție în care 
se cere să se desfășoare o largă 
campanie pentru adoptarea unei 
legi împotriva discriminării ra
siale și a propagandei rasiale. 
In rezoluție se subliniază că gu
vernul poartă răspunderea pen
tru condițiile proaste de locuit 
și pentru că nu există posibili
tăți de a obține de lucru, ceea ce 
creează o atmosferă care contri
buie la dezvoltarea prejudecăți
lor rasiale.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică. 9,30 Vreau să știu, 10,00 
Concert die muzică din opere, 
11,03 Muzică populară romîneas- 
că, 11,33 Interpreți de muzică u- 
șoară, 12,00 Marșuri pentru fan
fară, 13,05 Pagini de mare popu
laritate din muzica simfonică, 
14,00 Concert de prînz, 14,37 Mu
zică populară romînească, 15,10 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,25 Concert 
de estradă, 18,00 In slujba pa
triei, 19,30 Melodii populare ro- 
mîn.ești, 20,35 Muzică ușoară 
sovietică, 21,00 Școala și viața, 
21,40 Cîntece populare ardele
nești, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Cîntă orchestra 
de muzică populară a Ansamblu
lui artistic U.T.M., 15,20 Con-

• PUBLICITATE
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i. (. 11.1. m 
în colaborare cu 
fabrica de con lecții 

togile OJieofoliiD-Dej 
din București orga, 
ni^ea^ă în filele de 
1 și s august 1059 
în Petroșani șl 3 
august în Lupeni

PARADA
MODEI 1960

Cooperativa Jiu! 
Petroșani 

Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că începînd cu 
data de 23 iunie 1959 execu
tă confecții de tot felul din 
material propriu și anume: 
stofe de diferite culori cam- 
garn și semicamgarn, balon 
zeide, catifea etc.

Execuțiile se vor face d<. 
către secțiile noastre de croi
torie din Petroșani și Lonea 
după ultimele creații și mo
dele ale anului 1959.

I O. C. L Produse
i Industriale Pelroșani p 
î

Anunță clientela că li 
i. vînzarea confecțiilor cu ii 
ij plata în rate a fost pre- ii
ii lungită pînă la 31 de- :î
iî cembrie 1959. jj

Magazinele specializa- ii 
:i te din tot raionul Petro- ii 
i: șani vă oferă un bogat -i 
i; sortiment de confecțt 
ii pentru ovs. și familia dvs. ii

Condiții de plată foar- ii 
ii te avantajoase.
. ...................................

la ziarul
ii „Steagul roșu“

Abonamentele se pri- ■: 
ii mese de către difuzorîi din ij 
ii întreprinderi și instituții, de j: 
>i către factorii poștali și la i; 
ij oficiile P.T.T.R. ij

DE RADIO
iulie

cert de estradă, 16,30 Viața nouă 
a patriei cîntată de compozitorii 
noștri, 17,00 Muzică ușoară, 
17,35 Fruntași ai scenei romî-~ 
nești de operă, 18,05 Din cele 
mai cunoscute melodii populare 
romînești, 19,00 Muzică ușoară 
romînească, 19,30 Teatru la mi
crofon : „In numele revoluției“ 
de M. Șatrov, 21,09 Cîntece, 
21,45 Figuri de compozitori so
vietici.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ivan Brovkin se însoa
ră: AL. SAHIA : Cerul infernu
lui; LUPEN1 : Căi greșite; PE- 
TRILA: Favoritul 13; LONEA: 
Fata mexicană; UR1CANI : Cap
cana lupilor.
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