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Proletari din toate țările, uni

se

cu rezultate mai 
el a reușit, îm- 
săi ortaci Mol- 
Mitricoasa Ioan

Bonificații 
pentru calitate

In întrecerea socialistă ce 
desfășoară în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidului 
colectivul minei Petriia reali
zează frumoase economii pe sea
ma îmbunătățirii calității cărbu
nelui extras.

In luna trecută, la această 
mină procentajul de umiditate 
al cărbunelui a fost redus cu 1,4 
puncte iar granulația a fost îm
bunătățită cu 0,3 puncte, pentru 
care exploatarea a primit o bo
nificație de la preparația Petriia 
în valoare de 53.112 lei. Cel mai 
bun rezultat în îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras în 
luna trecută a fost obținut de 
minerii sectoarelor II, III și IV.

Respectînd normele .stabilite 
pentru calitatea cărbunelui i 
tras colectivul minei Petriia 
primit în ultimele două luni 
bonificație în sumă totală 
.97.112 lei.
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Sectorul cu cele 
mai mari randamente
Unul din principalele obiecti

ve în întrecerea socialistă, asu
pra căruia colectivul sectorului

-----=* = -

LA S. T. R. A. PETROȘANI

adaugă la cele 
în primul tri-

Din fișele de cheltuieli 
ale mașinilor

Răsfoind fișele de cheltuieli ale 
mașinilor, atît de la garajul din 
Petroșani cît și de la garajele 
de la Anihoasa și Lupeni din 
cadrul S.T.R.A. n-ai să găsești 
nici una în care să nu fie con- 
‘mnnată o oarecare sumă de e- 

îomii. In felul acesta, anga- 
j; nentul colectivului, luat în cin
stea Congresului, de a economisi 
în această perioadă 30.000 lei 
este în prezent deja realizat. A- 
ceste economii se 
150.000 realizate 
mestru al anului.

Răsfoind fișele 
la multe îți apar economii 
mai bine de 2000 lei realizate pe 
luna mai. De pildă, utemistul 
Boțea Marin a realizat în luna 
amintită, economii în valoare de 
2336 lei pe autocamionul 26.664. 
Rezultate frumoase a obținut ' și 
conducătorul auto Pîrîianu Vio
rel de la garajul Lupeni care a 
realizat 
său de 
care a 
lei. De 
jul Lupeni sînt hotărîți ca și pe 
trimestrul II să păstreze steagul 
de garaj fruntaș pentru economii 
și buna întreținere a mașinilor.

de cheltuieli, 
de

2404 lei, ca și colegul 
garaj Kocsu 
făcut economii 
fapt, șoferii de

Francisc 
de 2074 
la gara-

Angajamente îndeplinite
La S.T.R.A. Petroșani lucrează 

un colectiv relativ mic. De felul 
cum muncește el însă, depinde 
desfășurarea întregului transport 
auto care se execută în cadrul 
C C.V.J. Atenția principală a a- 
cestui colectiv este deci îndepli
nirea cu promptitudine a trans
porturilor de materiale la toate 
exploatările miniere din Valea 
Jiului. Ca în orice colectiv din 
țară proiectul Directivelor celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui a stîrnit și în rîndurile co
lectivului S.T.R.A. un deosebit 
interes. In afară de sarcina 
principală — transportul — co
lectivul a ținut să întîmpine 
Congresul și cu alte rezultate, 
ca recuperări de materiale și 
piese, buna întreținere a mașini
lor, obținerea de cît mai mari 
economii etc. Angajamentele lua
te în cinstea Congresului parti
dului au fost deja îndeplinite.

III și-a îndreptat atenția este 
sporirea productivității muncii. 
Organizîndu-și tot mai bine 
munca, folosind metode de lucru 
de înaltă productivitate, minerii 
de aici au realizat, în luna tre
cută ca și în primele 9 zile ale 
acestei luni, un randament pe 
sector de 2,500 tone de cărbune 
pe post. Cantitatea de cărbune 
extrasă peste plan în acest timp 
depășește 1200 tone. Rezultatul 
obținut situează colectivul sec
torului III în fruntea întrecerii 
la mina Petriia.

O contribuție de seamă la a- 
ceastă realizare a adus-o briga
da minerului Szabo Carol care 
a extras peste plan 300 tone de 
cărbune, obținînd un randament 
de 6 tone pe post. La rîndul lor. 
brigăzile conduse de minerii Du
mitrescu Ioan și Jurca 
muncit în acest timp cu 
dament de peste 1,500 
cărbune pe post față de 
nificat.

loan au 4 
un ran- I 
tone de I 
cel pla-1
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Folosirea unei prețioase | 
inițiat’ve

Inițiativa privind preluarea u- 
nor brigăzi cu rezultate mai ■ 
slabe în producție de către bri- - 
gadierii fruntași se extinde tot; 
mai mult în sectorul I al minei !t 
Petriia. Printre cei care au îm- | 
brățișat de curînd această preți- • 
oasă inițiativă se numără și mi- i 
nerul Jucătoru Gheorghe. f.. .

LA TERMOCENTRALA PAROȘENI

inovatorii In sprijinul luptei pentru economii

a 
impor-

Cu cinci ani în urmă, în vii
toarea muncii pentru punerea în 
funcțiune a primului grup tur
bogenerator, la termocentrala 
Paroșeni a luat naștere și miș
carea de inovații. Ea a apărut 
și s-a dezvoltat ca o necesitate 
a rezolvării în mod creator 
multor probleme tehnice 
fante ale întreprinderii.

Răsfoind registrele și 
rele de inovații din anii 
I960 ni se înfățișează în mod 
clar dezvoltarea acestei mișcări 
în cursul anilor. Astfel în peri
oada de existență a termocen
tralei au fost prezentate 296 de 
propuneri de inovații din car? 
au fost aplicate efectiv în pro
cesul de producție 135. Aceste 
inovații au adus întreprinderii 
economii în valoare de cca. 
1.200.000 lei și au mărit simți
tor siguranța de funcționare a 
utilajelor. Printre cele mai im
portante se numără următoarele 
inovații : „Dispozitiv electrome
canic de reglare automată a a- 
burului la labirinții turbinei" 
conceput de ing. Căpățînă Vasile. 
Acest dispozitiv a permis regla
rea automată a aburului la labi- 
rințî și folosirea în acest scop 

luînd o brigada 
slabe în muncă, 
preună cu noii 
dovan Florin, 
și alții, să obțină realizări din 
ce în ce mai frumoase. Astfel, 
în prima lună de muncă, noua 
brigadă condusă de Jucătoru 
Gheorghe și-a depășit randamentul 
planificat cu o tonă de cărbune 
pe post, extrăgînd în plus a- 
proape 100 tone de cărbune de 
bună calitate.

însuflețiți de 
nute, membrii 
sînt hotărîți să 
și importante succese în cinstea 
celui de-al III-lea Congres a! 
partidului.

realizările obți- 
acestei brigăzi 
dobîndească noi

C. MATEESCU

♦
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Brigada pe care o conduce 
Năsăleanu Miron, lucrînd în- 
tr-un abataj cameră, în sec
torul II al minei Uricani, a 
obținut importante realizări 
în întrecerea ce se desfășoară 
în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al partidului. Datori
tă bunei organizări a muncii, 
randamentul în brigada lui 
Năsăleanu a crescut de la 4,20 
tone pe post la 
pest.

IN CLIȘEU: 
membrii brigăzii 
Năsăleanu Miron 

4,60 tone pe

O parte 
conduse 
cu șeful

din 
de 
de 

Pre- 4 schimb Mînzat Ioan (dreapta).

a aburului provenit din degazo- 
rii de 6 atm. în loc de abur viu, 
aducînd o economie anuală de 
171.000 lei. I.a fel este și „Dis
pozitivul de scoatere a injectoa- 
relor de păcură din focar, după 
funcționare" — inovator ing. 
Maieran Gheorghe, care elimină 
necesitatea de a introduce per
manent prin ele o cantitate de 
abur ceea ce aduce economii de 
combustibil în valoare de 167.000 
lei anual. Apoi „Dispozitivul de 
sudat termo-ctiple", inovator 
maistrul de aparataj termotehnic 
Galben Aurelian — economii 
23.440 lei anual, „Amorsarea 
răcitorilor de ulei la turbină și 
de aer la generator", inovator 
maistrul șef Otlăcan Iosif, „Mo
dificarea montării plăcilor de 
mică la sticlele de nivel ale ca
zanului P.K.-10", inovator lăcă
tușul mecanic Popescu loan și 
altele.

Există la termocentrala Paro- 
șeni salariați fruntași în mișca
rea de inovații cum sînt tov. Po
pescu Ioan, Jidveanu Ilie, tehni
cienii Bordei Victor, Ispas Con
stantin, inginerii Racoveanu 
Constantin, Maieran Gheorghe, 
Calapod Constantin care zi de

Poate fi comparată viața de azi a pensionarilor soarta
pe care le-o rezervaseră capitaliștii, care după ce îi sleiau de vlagă 
îi aruncau în cea mai cruntă deznădejde !

Viață fără griji ! Aceasta este exprimarea politicii statuluii 
nostru față de pensionari.

teșiți la pensie, minerii au schimbat abatajul cu 
tură, de șah, cu sălile d^ repeți ții ale cluburilor 
unde își fac „șutul".

Iată un grup de mineri pensionari din Petriia 
în sala de lectură a clubului din localitate.

citind ziarul

Muncii A.V.S.A.P. mai multă atenție
O

îndeplinirea sarcinilor Asocia
ției voluntare pentru sprijinirea 
apărării patriei, impune desfășu
rarea unei temeinice munci orga
nizatorice și de propagandă în 
rîndurile membrilor A.V.S.A.P.

Experiența de pînă acum dove
dește că îndeplinirea sarcinilor 
A.V.S.A.P. se realizează în bune 
condițiuni acolo unde comitetele 
organizațiilor desfășoară o muncă 
colectivă, pe bază de planuri de 
muncă și unde ele sînt controlate 
și îndrumate îndeaproape de că
tre organizațiile de partid.

In obținerea de rezultate bune, 
un rol important îl are crearea de 
către comitetele organizațiilor 
A.V.S.A.P. a unor largi active, 
constituite din oameni competenți 
și cu dragoste față de muncă. Re
zultatele muncii organizatorice și 
de propagandă se reflectă în mo
dul cum a fost organizat învăță- 
mîntul și cum au fost încadrați 
membrii asociației în cercurile de 
specialitate și de pregătire gene
rală, în organizarea cercurilor, 
selecționarea instructorilor, mobi
lizarea tinerilor în vederea parti
cipării cu regularitate la cursuri, 
îm preocuparea pentru creșterea 
rîndurilor asociației, în tinerea e- 
videnței membrilor și încasarea 
cotizațiilor.

Toate aceste 
concretizate în 
al Comitetului 
nai Petroșani și în angajamentele 
comitetelor organizațiilor din în
treprinderi cu ocazia plenarei lăr
gite din martie 1960.

obiective au fost 
planul de măsuri 
organizatoric raio-

care vor duce la intensi- 
activității inovatorilor, 

aceste măsuri sînt: for- 
de colective de inovatori 

care, să atragă în miș- 
inovații masa muncito- 

tehnicienilor din secții, 
unui concurs de inova- 
premierea inovatorilor 
afișarea regulamentului 

tematice

zi se ocupă de rezolvarea anu
mitor probleme nepuse la punct 
în întreprinderea noastră.

In urma analizării muncii ca
binetului tehnic și a colectivu
lui de inovații de către condu
cerea uzinei, s-au luat o serie de 
măsuri 
ficarea 
Printre 
marea 
pe secții 
carea de 
rilor și 
inițierea 
fii cu 
fruntași, 
concursului, planurilor 
de inovații ale întreprinderii și 
ministerului, formarea unui co
lectiv de ingineri pe lîngă cabi
netul tehnic care să stea la dis
poziția inovatorilor pentru a-f 
ajuta temeinic în rezolvarea 
blemelor.

Prin traducerea în viață 
cestor măsuri, mișcarea de 
vații la termocentrală va 
pe o treaptă superioară în* 1 
voltarea ei.

Analizînd felul cum se desfă
șoară munca organizatorică și de 
propagandă în organizațiile 
A.V.S.A.P. pentru traducerea în 
viață a angajamentelor luate, re
zultă că 
care au 
această 
putem 

A.V.S.A.P. de la mina Vulcan, Fi
latura Lupeni, mina Aninoasa, 

C.C.V.J., Spitalul unificat, C.F.R. 
mișcare și altele unde comitetele 
desfășoară o activitate consec- 
ventă și cu mult simț de răspun
dere.

Trebuie să evidențiem faptul că 
organizația de la mina Vulcan, 
în această perioadă, a înregistrat 
o creștere numerică apreciabilă, 
a încasat cotizațiile în procent de 
sută la sută pe întregul an, a în
registrat o creștere simțitoare a 
procentajului- de tineri care frec
ventează pregătirea generală' și 
cercul de radiotelegrafie, iar în 
prezent se găstște în curs de a- 
menajare un sediu A.V.S.A.P. în 
orașul Vulcan. Rezultate asemă
nătoare au fost obținute și în or
ganizațiile A.V.S.A.P. de la C.F.R. 
mișcare și Spitalul unificat.

Munca organizatorică de îns-. 
criere dc noi membri în A..V.S.A.P. 
a fost privită cu insuficient simț 
de răspundere de către unele co
mitete de organizații. Astfel de co
mitete sînt cele de la minele Lenea, 
Uricani, Petriia, Lupeni, prepara
tive Lupeni și Petriia, U.R.U.M.P. 
care în această perioadă nu au 
reușit să atragă în rîndurile a- 
sociației nici un membru.

Ir» activitatea de zi cu zi a or
ganizațiilor A.V.S.A.P. un rol im
portant are munca de propagandă 
și agitație. De felul cum muncesc 
comitetele organizațiilor în a- 
ceastă direcție poți să-ți dai sea
ma încă de la intrarea în între
prinderi și instituții. In numei- 
roase unități de muncă sînt expu
se la locuri vizibile diferite foto
montaje cu aspecte din activita
tea asociației, fotoga'zete editate 
de A.V.S.A.P., panouri cu lozinci 
mobilizatoare, articole la gazeta 
de perete etc. Astfel se prezintă 
lucrurile la preparația Petriia, t 
U P.D., C.C.V.J., unitățile sanita
re din Petroșani, termocentrala 
Paroșeni, Filatura Lupeni și alte
le. Un bogat schimb de experien
ță în activitatea comitetelor or
ganizațiilor A.V.S.A.P. îl poate 
oferi revista asociației „Pentru A- 
părarea Patriei", în care se gă
sesc publicate materiale prețioase 
care ilustrează felul cum muncesc 
multe organizații A.V.S.A.P. 
țară, arătîndu-se metodele 
te de acestea

In scopul îmbunătățirii 
tății organizatorice și de 
gandă îri organizațiile A.V.S.A.P. 
și pentru realizarea angajamente- 

1. PALIȚA
A.V.S.A.P. — Petroșani 

(Continuare în pag. 3-a)

ing. IOAN VARVARI 
șeful serviciului tehnic 
termocentrala Paroșeni

pro-

a a- 
ino- 

urca 
dez-

sălile de lec- 
muncitorești

sînt unele organizații 
realizări importante în 
direcție. Printre acestea 
menționa organizațiile

din 
folosi-

activi-
•propa-
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PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL lll-LEA
AL P. H R. IN DEZDATEREA OAMENILOR NUNCII

UZINA SE
Termocentrala Paroșeni este 

unul din principalele vlăstare 
ale planului de electrificare a 
tării, și una din cea mai mare 
unitate energetică a patriei. Co
lectivul ei se numără printre 
cele 19 întreprinderi fruntașe ca
re au dat glas chemării la ma
rea întrecere ce a cuprins întrea
ga (ară în întîmpinarea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Imaginea muncii creatoare a o- 
mnlui, geniul lui, apar aici mai 
evident ca oriunde. Alișcări abia 
perceptibile în fata tablourilor 
de comandă iau amplitudinea e- 
nergiilor înalte ce aleargă cu 
viteza luminii spre cele patru o- 
rizonturi, spre fabrici și uzine, 
spre orașe și sate, răspîndind 
lumină și putere. Oamenii de 
aici înțeleg măreția muncii lor 
și o fac mereu mai spornică. 
Două amănunte sînt deosebit de 
grăitoare în această privință. In 
camera de comandă, se află un 
drapel purpuriu, drapelul de în
treprindere fruntașă pe ramură. 
Iar pe culoarul ce leagă clădirea 
administrativă cu marea sală a 
cazanelor un grafic ale cărui 
cîteva cifre sintetizează întrea
ga muncă a colectivului uzinei: 
în primele 9 zile ale lunii iunie 
s-a realizat 45 la sută din pla
nul lunar de energie electrică! 
Consumul propriu al uzinei este 
de 7,35 la sută față de 9.5 la 
sută cît este planificat, iar con
sumul specific de combustibil 
este de asemenea mai mic decît 
cel planificat. Cifre care arată 
că angaiamente’e 1w--te în
tîmpinarea celui de-al Ilî-lea 
Congres al P.M.R. se îndeplinesc 
cu succes

— Colectivul nostru, spunea 
tov. ing. Munteanu Romeo, loc
țiitorul secretarului organizației 
de bază, a dezbătut cu însufle
țire proiectul de Directive, expri- 
mîndu-și mîndria și bucuria pen
tru marile sarcini pe care parti
dul le pune în fața industriei e- 
nergetice. In 1965 producția de 
energie electrică va fi de 2,7 ori 
mai mare decît în 1959. Marea 
noastră termocentrală va fi am
plificată în perioada planului de 
6 ani. Aici va fi montat un nou 
agregat, tot de producție sovie
tică, prin care se va dubla ca
pacitatea uzinei. Va fi un agre
gat complet automatizat, cu con

sum specific de combustibil și con
sum propriu mai redus decît cele 
mai moderne agregate existente 
în prezent în țara noastră.

— Întregul nostru colectiv 
este pătruns de importanța sar-

DEZVOLTĂ
cinilor ce-i stau în față și e ho- 
tărît să le îndeplinească — spu
nea tov. Căpățînă Vasile, ingi
nerul șef al uzinei. Numai prin 
introducerea unei noi scheme de. 
alimentare a cazanelor vom eco
nomisi în acest an un milion 
lei. Căutăm noî rezerve de eco
nomii, de îmbunătățire a indici
lor de utilizare a instalațiilor. 
Din apa de răcit s-au recuperat 
prin acțiuni de muncă volunta
ră peste 2000 tone de cărbune 
Intrăm în perioada de efectuare 
a reparațiilor mijlocii la unele 
agregate. Am stabilit măsuri 
concrete prin aplicarea cărora 
vom reduce perioada de repara
ții cu 9 zile. In aceste nouă zile 
economisite, vom da economiei 
naționale mari cantități de ener
gie electrică peste plan. Carac
teristic colectivului nostru este 
preocuparea pentru învățătură. 
Nu putem fi la înălțimea tehni
cii moderne de care dispune ter
mocentrala Paroșeni dacă nu în
vățăm. In fiecare secție funcțio
nează cursuri de minim tehnic. 
Peste 60 tineri urmează fără 
frecvență cursurile școlilor medii 
și superioare. Avem mulți tineri 
trimiși să învețe pentru a de
veni ingineri, tehnicieni și care, 
după terminarea cursurilor, se 
vor întoarce în uzină. Muncim 
rodnic, învățăm și astfel ne pre
gătim pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor trasate de 
partid.

I. BRANEA
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învățămîntuî ia
Cadrele didactice din orașul 

Lupeni, dezbătînd proiectul de 
Directive ale celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. au luat cunoș
tință cu multă bucurie de marea 
grijă pe care partidul o poartă 
învățămîntului de cultură gene
rală, instruirii și pregătirii tine
rei generații pentru a fi demnă de 
marea operă o desăvîrșirii cons
trucției socialiste și trecerii la 
construirea comunismului. Ve
chiul Lupeni al întunericului și 
neștiinței de carte a rămas ca o 
amintire a trecutului. Avem școli 
mari, moderne, în care învață 
toți copiii de vîrstă școlară. S-au 
înființat o școală medie, o mare 
școală profesională, o școală se
rală pentru tinerii muncitori. Nu
meroși învățători și profesori, în
tre care tov. Goja loan. Stoica

(Izvor li iiiliiiin zreafoare
La adunările de dezbatere a 

proiectului de Directive care au 
avut loc la preparația Petrila, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii unității noastre au venit cu o 
serie de inițiative creatoare, a 

i căror aplicare va contribui la în- 
i deplinirea sarcinilor sporite puse 
i de partid. Tovarășul Mitică Ghe- 
i orghe, inginerul șef al preparației 
| a arătat că există posibilități ca 
' la fabricarea brichetelor smoala 
i să fie înlocuită cu un liant mai 
, ieftin (emulsie) iar la flotație,
■ uleiul mediu, un material scump 

— cu alte substanțe mai ieftine. 
Aceste probleme sînt luate în

■ studiu de tehnicienii preparației.
Tovarășul Moroz Ștefan și-a 

luat angajamentul să dea numai 
î produse de calitate superioară. 

In acest scop el și-a fixat ca o- 
biectiv să acorde o atenție deose
bită creșterii cadrelor. Un alt 

s vorbitor, tov. Molnar Iile, din 
secția preparație, a arătat că aici 
s-au și luat măsuri pentru cali
ficarea tuturor muncitorilor. In- 
vățînd să muncească mai bine, co- 
lectivul secției separație va putea 
mări sorturile de calitate supe
rioară în cadrul procesului de 
prelucrare a cărbunelui.

Numeroși șefi de brigăzi și-au 
luat angajamente mobilizatoare 
în întîmpinarea Congresului par 
ridului. In numele colectivului pe 
care-1 conduce, tovarășul Lipo- 
veanu Gheorghe s-a angajat să 
producă 500 tone brichete peste 
plan, să reducă cu 1,5 la sută con
sumul de energie electrică și d» 
aburi.

EUGEN SZEDLACSEK 
secretarul organizației de bază 

de la preparația Petrila
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o mare ampioare
Ioan, AAarinescu Maria, Cărăguț 
Sergiu au subliniat cu prilejul 
dezbaterilor că prevederile pro
iectului de Directive privind tre
cerea treptată la învățămîintul ge
neral de 8 ani, durata învățamî;' ț 
tului de cultură generală ajun- t 
gind la 12 ană, constituie un im- . 
portant salt calitativ pe calea ț 
revoluției culturale. Condițiile 
materiale create desfășurării în- _ 
vățămîntului de regimul nostru | 
democrat-popular, sarcinile spo- * 
rite pe care partidul le pune în 
fața școlii — au subliniat vorbi
torii — impun, cadrelor didactice 
datoria de a depune toate efor
turile pentru ridicarea calitativă 
a învățămîntului

EMIL TETILEANU
învățător — Lupeni

« 
«
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Hofârîrea tinerilor mineri 
ai Lupeniului

Dezbaterea proiectului de Di
rective ale celui de-al lli-iea 
Congres al partidului în cadrul 

. organizațiilor U.T.M. de ia m«- 
I na Lupeni, a constituit pentru 

fiecare tînăr muncitor un eveni
ment deosebit. In adunări însu
flețite, utemiștii din toate sec
toarele și-au exprimat dragostea 

I nemărginită față de partid, ho- 
tărîrea de a îndeplini prevederile 
proiectului de Directive.

Ei s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pentru în
florirea continuă a economiei 
naționale și pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile ce le revin în 
procesul de producție.

— Partidul acordă tineretu
lui o mare încredere, dîndu-i să 
rezolve sarcini importante în 
toate domeniile de activitate — 
a spus tov. Moroiu loan, secre
tarul organizației U.T.M. nr. 2. 
Noi ne vom strădui să justificăm 
această încredere. Tinerii Mun
teanu loan Sovu Gheorghe, Șer- 
ban loan și Apostol Gheorghe 
au subliniat faptul că în secto
rul II se va acorda o atenție 
deosebită refolosirii lemnului de 
mină vechi și s-au angajat să 
sporească valoarea economiilor.

Pentru tinerii mineri de ia sec
toarele III și IV B, dezbaterea 
proiectului de Directive a consti
tuit un prilej de analiză a acti
vității depuse, a posibilităților 
existente ca fiecare brigadă de 
tineret să-și dezvolte realizările. 
Tinerii mineri din brigăzile con
duse de Lukacs Andrei, Furo 
Alexandru și Scheianu loan au 
arătat necesitatea reorganizării 
posturilor utemiste de control, 
măririi numărului de brigăzi pa
triotice.

Vorbind despre obiectivele mă
rețe pe care proiectul de Direc

tive le preconizează pentru in
dustria cărbunelui, minerii Chi- 
bulcuteanti Mihai și Glodaru 
loan de la sectorul V sud, au 
subliniat că în actualele condiții 
de muncă, se pot obține zi de zi 
și lună de lună economii însem
nate la fiecare loc de muncă. Ei 
și-au propus ca în cinstea celui 
de-al lil-îea Congres să reali
zeze economii însemnate prin re
ducerea consumului de lemn de 
mină, refoiosindu-l pe cel vechi.

tovarășii Matei Dănilă, Florea 
loan, Munteanu Gheorghe, Bar
na Gheorghe, Hegheduș loan și 
mulți alți utemiști de la secto
rul electromecanic, s-au angajat 
în cadrul adunării în care s-a 
dezbătut proiectul de Directive 
să sprijine activitatea minerilor 
din abataje prin repararea u- 
tilajelor la timp și de bună ca
litate. Tinerii și-au asumat obli
gația de a realiza pînă la Con
gres o economie în valoare de 
20.000 tei prin recuperarea di- 
feritelor materiale.

In adunările ținute cu ocazia 
dezbaterilor, tinerii muncitori de 
fa mina Lupeni au hotărît ca 
pînă la 20 iunie a. c., zi în care 
se deschid lucrările celui de-al 
III-lea Congres, să colecte 
50.000 kg. fier vechi, să realizi 
ze o economie de peste 50.00,1 
Iei și să înființeze un număr de 
6 noi brigăzi de muncă patrio
tică.

Numeroasele angajamente, en. 
tuziasmul și voința de a munci 
mai bine, mai economicos, dove
dește hotărîrea tineretului de la 
mina noastră de a obține, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, noi succese pe drumul 
construirii socialismului in țara 
noastră.

CONSTANTIN BARNA
A

partidului

muncii

locțiitorul secretarului comitetului
U.T.M. de la mina Lupenicalității producției. 

Strădania mine
rilor noștri s-a 
dovedit a fi e- 

privința realizării desarcini deosebit

Proiectul de Di
rective ale Congre
sului 
pune in fața oa
menilor
de importante.

Dezbaterea 
stîrnit un viu 
rile muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și funcționarilor de la 
mina Lonea. In adunările deschise 
ținute cu ocazia dezbaterii pro
iectului de Directive oamenii mun
cii de la exploatarea Lonea, și-au 
manifestat atașamentul față de po
litica înțeleaptă a partidului. Nu
meroși participant! la discuții, 
s-au angajat să nu precupețească 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a sarcinilor ce le revin.

Eforturile noastre în întrece
rea în cinstea Congresului al III- 
lea ai P.M.R. se îndreaptă spre 
reducerea procentajului de cenușă 
din cărbune, spre a da o producție 
de calitate, la un preț de cost re
dus. In această direcție conduce
rea minei, îndrumată de comitetul 
de partid, a elaborat un plan de 
măsuri care a fost prelucrat cu 
șefii de brigăzi, de schimburi, teh
nicienii și inginerii exploatării. 
De asemenea, s-au ținut ședințe 
de lucru cu artificierii, unde li s-a 
arătat că intercalațiile de steril 
să fie pușcate separat în vederea

acestor sarcini a 
interes în rîndu-

reducerii cenușii din cărbune, iar 
pentru îmbunătățirea granulației 
s-a raționalizat numărul de găuri 
și cantitățile de exploziv, avîn- 
du -se în vedere duritatea cărbu
nelui.

Conducerea minei a îndrumat 
personalul tehnico-ingineresc să 
sprijine mai îndeaproape munca 
brigăzilor de mineri în scopul în
deplinirii angajamentelor de în
trecere, să le asigure condiții bu
ne de muncă, să pună un accent 
mai mare pe calitatea producției, 
pe. îndrumarea tehnică și 
sebi pe ridicarea nivelului 
sional al muncitorilor.

Proiectul de Directive a 
tituit pentru noi un prilej 
ne îmbunătăți munca. In acest an 
colectivul minei Lonea a extras 
15.225 tone de cărbune peste plan, 
cu o productivitate de 1,030 tone 
pe post față de 1,008 tone cît a 
fost sarcina planificată. Incepînd 
cu luna martie a.c. colectivul mi
nei a primit cu regularitate bo
nificații pentru calitatea produc
ției date.

In cinstea Congresului parti
dului noi am reușit să reducem 
prețul de cost al cărbunelui cu 4

îndeo- 
profe-

cons-
de a

lei pe tonă. Din angajamentul a- 
nual de a obține 1.010.000 lei eco
nomii peste plan la prețui de cost, 
noi am realizat numai în patru 
luni 837.000 lei.

Interisificîind întrecerea socia
listă, minerii sectorului V au ob
ținut realizări frumoase. Ei și-au 
depășit angajamentul de întrecere 
la extracția cărbunelui cu 5.552 
tone, înregistrind în același timp 
o productivitate cu 0,145 tone pe 
post mai mare față de indicele 
planificat. O contribuție impor
tantă la realizarea sarcinilor de 
plan pe exploatare au adus-o și 
colectivele sectoarelor I, II, III 
și IV care au reușit să sporească 
în mod continuu producția de căr
bune pe baza creșterii productivi
tății muncii.

In cadrul sectoarelor, primele 
în ceea ce privește realizarea pla
nului de producție în acest an, se 
situează brigăzile conduse de to
varășii Toacă Ștefan, Timar Ghe 
orghe, Miclea Panfilie, Gompodi 
Ioan, Molnar Traian, Berindei Au 
rel și altele care au extras între 
300—700 tone cărbune în plus, 
acordînd totodată o mare atenție

î PE SCURT ■
• De la tovarășul Ardeleanu Vie- *
• tor, șeful preparației Lupeni. a î 
J sosit la redacție o scrisoare cu- J
♦ prinzînd o serie de propuneri •
* printre care menționăm : ț
I k In canalele de apă și bazl-* 
f n<?/c întreprinderilor să se ame- • 
X najeze fără cheltuieli de investi-! 
î ții, prin folosirea resurselor in* 
j terne, crescătorii de păstrăvi și •
♦ de crapi. La-prepar.ția Lupeni w» 
î va trece încă din acest an la fo- J
• losirea bazinelor de apă pentru *

nual de economii și vom căuta ca • crf>Șțețett peștilor •
pînă la sfîrșitui acestui an să ra-1 7 cadrulfiecărei intreprîn- *
portarii partidului obținerea de J se Jnf'inteZe c^e un
noi realizări.

Pentru acest lucru este necesar 
ca fiecare șef de sector, inginer și 
tehnician să acorde o atenție mai 
mare aplicării măsurilor tehnico- ; 
organizatorice, să vină cu măsuri j 
concrete pentru îndeplinirea sar- * 
cinii de reducere a prețului de J 
cost al cărbunelui cu 21—23 laj 
sută — așa cum prevede proiectul • 
de Directive, să lupte cj toată * 
răspunderea pentru îmbunătățirea 
indicilor de calitate.

IOAN UNGUREANU
inginer șef al minei Lonea

Colectivul minei Lonea luptă 
pentru îmbunătățirea indicilor de calitate 

fic'ace și în 
economii.

Continuind cu fermitate lupta 
pentru valorificarea cît mai depli
nă a rezervelor existente in ca
drul fiecărui sector, pentru redu
cerea consumurilor specifice de 
materiale, energie, extinderea ar 
mării metalice, îmbunătățirea 
transportului în subteran și supra
față, reducerea cenușii din cărbu
ne, noi avem convingerea că vom 
depăși în curînd angajamentul a-

pînă la sfîrșitui acestui an să ra- •
» siliu tehnic intern, format din 
J cei mai competent' ingined, maiș.
• trt, șefi de echipe și muncitori cu 

o înaltă calificare, care si stu
dieze și să ia măswi centru 
perfecționarea continuu a proce
sului de producție

★ întocmirea planurilor de 
pregătire pentru iarnă să se ter
mine in fiecare an in cursul lumi 
iunie, iar măsurile prevăzute O- 

t sigurării unei desfășurări nor-
• mate a procesului de producție J
J In timpul iernii să fie executate« 
t pînă la 31 octombrie. |

sigurării unei desfășurări



STEAGUE ROȘU

Zile de întrecere entuziastă
Era încă devreme. Zorii dimi

neții abia începuseră să mijeas
că de după crestele Parîngului, 
iar sirena nu vestise încă înce
perea unei noi zile de muncă. 
Cu toate acestea, pe străzile ce 
duc spre mina Petrila se auzeau 
pași grei de bocanci minerești 
cu ținte. In grupuri, 
mergeau grăbiți, dornici să 
vadă mai repede 
muncă, să se ia la 
lele, smulgîndu-i 
doar întrecere și 
obișnuită, de 
cinstea unui 
înflăcărat inimile tuturor mine
rilor, întrecerea închinată Con
gresului partidului.

Grăbit mergea și Bartok Iosif 
cu ortacii Iui spre unul din a- 
batajele cameră din sectorul III 
al minei. De grăbit se grăbeau 
și ortacii lui 
din sectorul IV. 
orghe, Cristea 
loan și toți cei 
rîndul să continue întrecerea 
locul celor din schimbul 
noapte.

La lămpărie. forfotă mare, 
la fiecare început de schimb. 
Personalul de deservire de la 
ghișeele sectoarelor nu mai pri
didește cu împărțirea lămpilor. 
E doar și el în întrecere avînd 
ca obiectiv să dea minerilor 

lipi în bună stare de funcțio
nare și la timp. Cei ce primesc 
lămpi de benzină le mai verifică 
odată. Ele sînt doar prietenii 
minerilor în lupta împotriva 
metanului.

Printre primii ajunși la 
se numără Bartok 
iha Francisc cu 
schimb bineînțeles, 
găzile tor nu sînt 
Dar graficul cu evidența rezul
tatelor arată că brigăzile lor, 
deși- una-i într-un sector iar 
cealaltă în altul, ș-au dovedit a

minerii 
se 

la locul de 
piept cu mun- 
bogătiile. E 
încă nu una 

fiecare zi, ci în 
eveniment care a

Bartha Francisc 
și Michiev Ghe- 
Nicolae. Firoiu 
cărora le venise 

în 
de

ca

put 
Bar

din 
bri-

Iosif și 
ortacii 
Oficial, 
în întrecere.

fi printre cele fruntașe și fie
care aspiră la primul loc pe 
mină.

Văzîndu-le nerăbdarea, semna- 
listul de la puț ceru colivia pen
tru transport de personal. Ușile 
de siguranță au fost fixate și în 
scurtă vreme din cele 4 etaje 
ale coliviei, lămpile minerilor 
începură să strălucească ca niște 
licurici. Un semnal și colivia 
porni spre adînc.

...In abatajul lui Bartha, mi
nerii din schimbul de noapte e- 
xecutau ultimele pregătiri pentru 
ca minerii din schimbul I să poa
tă începe ofensiva. După tradi
ționalul noroc bun și strîngeri 
de mînă, cei din schimbul de 
noapte Lau pus la curent pe șe
ful brigăzii asupra felului cum 
s-a desfășurat munca :

— Acum să vă aduc și eu o 
veste nu prea plăcută.

— Ce 1 doară n-o fi vreun bai 
— întrebară toți în cor.

— Bai prea mare nu-i, dar 
știți că cei ai lui Bartok de 
HI ne-au luat-o înainte.

— Cu
— Nu

18 tone, 
te plan,

Peste 
toarele au început să 
setate din stratul de 
Munca s-a desfășurat 
Cu spor s-a desfășurat și în a- 
batajul lui Bartok și în cele
lalte abataje cameră, în frontale, 
în abatajele figuri, la toate lo
curile de muncă de la mina Pe- 
trila. deoarece nu există miner, 
tehnician, inginer sau muncitor 
auxiliar de la mină care să nu 
participe la întrecerea ce se des
fășoară 
IH-lea 
nostru

mult ?
prea cu mult.
Noi avem 565 
iar ei 583. 
puțină vreme

Muncii A.V.S.A.P
mai multă atenție
(Urmare din pag. l-a)

lor luate în cinstea celui de-al 
III-tea Congres al P.M.R. este 
necesar ca toate comitetele orga
nizațiilor A.V.S.A.P. să acorde <i 
mai mare atenție îndeplinirii sar
cinilor, privindu-Ie cu mai mult 
simț de răspundere. Este necesar 
ca toate comitetele organizațiilor 
A.V.S.A.P. să-și intensifice etortu- 
rile pentru traducerea in viață a 
angajamentelor luate în cinstea 
celui de-al îll-lea Congre- al 
P.M.R.

In munca lor, comitetele orga
nizațiilor A.V.S.A.P. trebuie să so
licite în mod permanent sprijinul 
organelor și organizațiilor U.T.M. 
pentru antrenarea în activitatea 
asociației a tinerilor din raion, 
astlel ca activitatea asociației să 
devină o activitate de masă în rîn- 
dul oamenilor muncii din raionul 
nos tru

Tir.înd seama de indicațiile da
te. avind ajutorul permanent al 
organizațiilor de partid și al con
ducerilor adiministra'.ive, comite 
tele A.V.S.A.P trebuie să lichide
ze lipsurile manifestate pînă în 
prezent, iuptînd necontenit pentru 
realizarea sarcinilor ce stau în 
fața asociației

să
Ia

Iacă vreo 
date pes-

perfora- 
muște în- 

cărbune. 
cu spor.

în cinstea celui de-al 
Congres al partidului 
drag.

D. CRI ȘAN î

Bibliotecarul — 
în munca

In activitatea culturală, în 
ansamblu, ca parte integrantă a 
întregii revoluții pe care o în
făptuim. munca cu cartea ocupă 
un loc deosebit de important.

Izvor nesecat de noi cunoștin 
țe, din ce în ce mai necesare 
fiecărui om, pentru ca aportul 
său în opera de construire a so
cialismului să fie cît mai efi-' 
cient, cartea devine din zi în zi 
un sfătuitor, un prieten indis
pensabil al omului muncii.

Pentru editarea și răspîndirea 
cărții se cheltuiesc fonduri deo
sebit de importante, înființîndu- 
se biblioteci pînă în cele mai 
îndepărtate cătune din țară.

In Valea Jiului, în fiecare lo
calitate, funcționează biblioteci 
bine înzestrate, iar sălile de lec
tură modern amenajate primesc 
tot mai mulți cititori.

In această muncă de răspun
dere și atît de importantă, un rol 
principal îl au bibliotecarii. Ei 
sînt acei intermediator dintre 
cititor și carte, acea punte de le
gătură cu rol de îndrumător și 
coordonator de care depinde in 
mare măsură felul în care car
tea ajunge în mîna cititorului. 
In zilele noastre, în scopul ur
mărit de a forma din cititori oa
meni cu pregătire multilaterală, 
bibliotecarul este acela care, cu- 
noscînd nivelul de pregătire și 
gusturile fiecărui cititor, trebuie 
să-l îndrume de fiecare dată că
tre ce anume carte să se îndrep
te. In munca lui, el are datoria 
să folosească multiple forme și 
mijloace de popularizare 
ții, de formare la cititori a gus
tului pentru citit

In raionul nostru sînt 
tecari apreciați de cititori pen
tru munca lor, ca de pildă tov

a căr-

biblio-
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primul factor 
cu cartea
Bodea Elena de la clubul mi
nier din Lonea, Solomon Maria 
de la clubul muncitoresc Lupeni 
Dar activității cu cartea nu i se 
acordă în toate cluburile atenția 
cuvenită.

lată de pildă cum stau lucru
rile la biblioteca clubului I. C. 
Frimu din Vulcan. Deși sînt în
scriși peste 300 de tineri la con
cursul „Iubiți cartea11, 
bibliotecii amintite nu 
evidență strictă a lor 
de a putea îndruma 
în parte asupra lucrărilor 
trebuie citite. De cele cîteva bi
blioteci volante existente, biblio
tecara Stănescu Maria se ocupă 
puțin, iar formele de populari
zare a cărții sînt aproape com
plet neglijate. In 
luni nu s-au făcut 
recenzii.

Dc seri literare, 
procese literare și 
interesante și eficace de populari
zare a unor cărți, la clubul din 
Vulcan nici nu se vorbește.

Deficiențele din activitatea bi
bliotecarei se datorase pe de o 
parte lipsei de sprijin acordat de 
către fostul consiliu de conduce
re al clubului, iar pe de altă 
parte faptului că nici 
prezent biblioteca nu are 
lectiv voluntar care să 
munca.

Profesorii de literatură 
calitate, care ar putea 
comisii pentru îndrumarea re- 
cenzorilor și a celor înscriși la 
concursul „Iubiți cartea11 dau 
prea puțin sprijin bibliotecii clu
bului.

La 
can 
tru i 
tea.- 
consiliu al clubului să aibă în 
centrul atenției și această acti
vitate pentru a o ridica ia ni
velul

în 
se 
în 
pe

cadrul 
(ine o 
scopul 
fiecare 

care

ultimele trei 
decît două

simpozioane,
alte forme

pînă în 
un co- 

ajiite

din In
forma

1
i biblioteca clubului din 
există toate condițiile 
o bogată activitate cu 
Este necesar însă ca

Vul- 
pen- 
car- 
noul
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ÎNTREPRINDEREA : 

DE EXPLORĂRI

LUPENI
Organizează în ziua de 20 

iunie a. c., ia sediul între- / 
prinderii, concursul pentru ' 
acuparea următoarelor pos- '' 
turi de maiștri:

< - Maiștri sondori principali
Maiștri sondori ;

< - Maiștri mecanici ds foraj ;i
- Maistru miner (pentru : 
localitatea Viezuroiu — fto- ' 
vinari)

La concurs se pot prezen- ,, 
j ta persoane care:

— Posedă diploma legală j
■ de maistru sau școli echiva- < 

late cu aceasta de Ministe- i

rul Invățămîntului și Cultu-
r ii ori.

- Acte din care să rezul-
te că la 1 iulie 1956, au a-
vut 12 ani vechime in func-
tie de maistru.

Doritorii vor depune cere-
]! re la secretariatul întreprin

derii.
Informații suplimentare, la ' 

I Serviciul organizarea mun- ' 
■ cii al I. E. Lupeni. ■

Cu vreo două luni și ceva în 
urmă, în numărul 3260 al ziaru
lui „Steagul roșu* a fost publi
cată o notă intitulată „Drumuri 
și... drumuri1' în care era critica
tă starea proastă de întreținere a 
porțiunii de șosea dintre Uricani 
și Cîmpu lui Neag.

La această notă critică n-au bi
nevoit să răspundă ziarului pînă 
acum nici comitetul executiv al 
sfatului popular din Uricani, nici 
cel din Cîmpu Iul Neag și nici 
măcar conducerea Districtului de 
întreținere a drumurilor naționale 
din raionul nostru, care are se
diul la Livezeni. Probabil, tovară
șii respectivi cred că e lung anul...

In schimb, la redacție a sosit 
un răspuns extrem de curios din 
partea Secției de drumuri din ca
drul Sfatului popular raional, care 
pune în „lumină11 toată problema. 
Merită să-î reproducem.

„Drumul de la Uricani la Cîm
pu lui Neag este drum național și 
aparține secției V drumuri Deva. 
(Care are ca unitate în Valea Jiu

lui districtul de la Livezeni n.r.i, 
In anul 1958, în urma cererii din 
partea întreprinderii forestiere, por
țiunea de drum în cauză a fost tre
cută, prin ordinul M.T.R.N.A., din 
drum național în drum industrial 
ca mijloc de bază al I.F. Din 
cauză că I.F.-ul nu mai vrea să-l 
preia, acest drum a rămas fără 
su'-pin.

Secția V drumuri Deva spune 
că acest drum conform ordinului 

i M.T.R.N.A. a trecut la I.F. și au

ordin de la forurile superioare 
să nu facă nici o întreținere (!?)■

I.F.-ul și D.R.E.T. spun, că ei 
nu i-au preluat și au ordin de la 
ministerul lor să nu-1 preia și 
să nu facă nici o întreținere p- 
acest druml"

Va să zică, de trei ani, drumul 
Uricani — Cîmpu lui Neag are 
doi stăpîni care însă nu vreau 
să-și ia nici o obligație de între
ținere. In timpul acestei dispute 
birocratice, s-au distrus zeci de 
autocamioane care lucrează la 
transportul lemnului de la păduri 
și circulă pe acest drum deplora
bil.

In Secția de drumuri a Sfatului 
popular raional face pe spectato
rul...

Pînă cînd aceasta?

IN

cerut.
M. DUMITRESCU

EDITURĂ TEHNICA
au apărut:

LIPSCHUTZ — EconomiaS.
de metale în construcția de ma
șini. 248 pag., 6,80 lei.

I. V. NICOLESCU. V. ABABI, 
G. KULCSAR — Tehnologia chi
mică generală, vol. I, 472 pag., 
23.20 lei.

1. M. MARKOV1CI — Sisteme 
energetice. Regimuri de func
ționare. Trad, din 1. rusă după 
ediția a Il-a revăzută și com
pletată. 382 pag., 23,50 lei.

M. 
CIN. 
nări 
cații 
anexe. 28,80 lei.

SERA-BRAȘOVEAN, E.
N. BOGOEVICI -- Acțio- 

electrioe. Probleme și apli- 
industriale. 498 pag., + 9

♦ ♦
i «
♦ e*

i
i

da posibilitate 
a spectacolului 

Varșovia11 al 
circ din R. P. 

muncitorilor și tine-
școlar ocupați în 

săptăminii, direcția 
de stat organizează

Pentru a 
de vizionare 
„O seară la 
artiștilor de 
Polonă, 
retului 
cursul 
circului
un matineu special cu pro
gram complet azi duminică 
12 iunie la orele 16.30. Pen
tru elevi și studenți prețuri 
reduse.

Agenția teatrală și casai 
de bilete de Ja circ sînt des
chise zilnic de la ora 9—13 
și 17—20.

O.C.L. Produse
Industriale
PETROȘANI 

anunță cumpărătorii că în 
curînd se va deschide în 
localul fost „Parîngul“ din 

Petroșani un mare

I

Reducerea tarifelor in traficul 
intern
nouă reducere a tarifelor în 
ficul aerian intern, în medie 
25 la sută, cu aplicare din 
de 10 iunie a.c. Noul tarif 
sensibil apropiat de cel al trans
portului pe calea ferată.

Reducerea de 50 la sută acorda 
tă pînă acum copiilor între 3—7 
ani se extinde pînă la etatea de 
10 ani, pentru copiii pînă la 3 
ani aplicîndu-se.ln continuare re
ducerea de 85 la sută. Se reduc 
corespunzător tarifele pentru 
transportul mărfurilor și bagaje- 
ior.

aerian
Prin, grija partidului și guver

nului, aviația noastră de transport 
a fost înzestrată cu avioane de 
capacitate și viteze sporite, cu ins
talații aeroportuare și de naviga
ție moderne. Acestea au creai 
condiții pentru extinderea activi
tății de transport aerian și au 
permis ca în ultima vreme tarifele 
de transport pe unele rute cum 
sînt București—Constanța, Ba
cău—Iași, Cluj—Tg. Mureș și al
tele, să fie reduse.

Prirrtr-o hotărîre recentă, Con
siliul de Miniștri a aprobat o

tra- 
de 

data 
este

--------- ----«r

»}
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A fost o vreme cină meseriile se învățau cu mari sacrificii. 
AZk sint puțini oameni care iți amintesc de timpurile acelei clnd 
patronii le ’ spuneau ucmicilor: vrei să înveți meserie, mai de- 
cit s-o furi. ,

Ucenica Oprișa Mariana de la cooperativa 
nier“ din Lupeni învață meseria pe care și-a ales-o în condiții ș 
cu totul noi. Astăzi pentru fiecare maistru și muncitor califi- < 
cat este o datorie de onoare să se ocupe de calificarea la locul j 
de muncă a muncitorilor necalificați. De această sarcină iova- j 
rășa Moldoveanu Letiția, conducătoarea secției coafură nr. 2 din < 
Lupeni se achită cu cinste.

IN CLIȘEU: Ucenica Oprișa Mariana primind explicații j 
de la coafeza Moldoveana Letiția despre ondulația la rece.

„Sprijinul mi. $

unde se pune în vînzare 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

ex oziții va fi organizat un 
raion de covoare, unde se 
va pune în vînzare un va- 

! riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

*<

O. C. L. Produse | 
Industriale 

petroșani ii
Anunță că a pus în vîn- !• 

zare prin magazinele sale !! 
din tot raionul Petroșani, j; 
încălțăminte cu fețe din pînză ii 
pentru bărbați, femei și :• 
copii.
Sandafe pentru bărbați ți 

lei 59,00.
Sandale pentru femei ;■ 

lei 35,00.
Sandale pentru copii ii 

lei 21,36.

UȘOARE 
REZISTENTE

IEFTINE |
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O victorie a populafiei 

din Corsica
PARIS 11 (Agerpres)
Ziarul „l’Humanite" relatează 

despre marea victorie a popu
lației din insula franceză Cor
sica care prin acțiunile sale îm
potriva creării pe insulă a unui 
centru atomic experimental, a 
determinat guvernul francez să 
renunțe la aceste intenții peri
culoase.

Prefectul insulei Corsica 
mit la 10 iunie o delegație
mitetului departamental de lup
tă împotriva experiențelor 
cleare și a declarat membrilor ei 
că guvernul francez a dat dis
poziții! ca de pe insulă să fie e- 
vacuațî tehnicienii în 
atomice, că ei nu vor 
pe insulă și nu vor 
de alții.

a
a

pri- 
Co-

nu-

problemele 
mai reveni 
fi înlocuiți

----- O—

Poporul Cambodgiei 
e hotărît să-și apere 

independența
PNOM PENEI 11 (Agerpres)
Corespondentul agenției China 

Nouă transmite că prințul Sianuk 
a declarat recent că rezultatele 
referendumului efectuat în Cam- 
bodgia constituie o victorie a po
porului cambodgian și a politicii 
de neutralitate și coexistență 
pașnică.

In continuare Sianuk a spus că 
prin acest referendum Cambod- 
gia a obținut mari succese, duș
manii ei insă, după ce au suferit 
o înfrîngere, intensifică activita
tea subversivă împotriva Cambod- 
giei. Ei urmăresc să discrediteze 
Cambodgia, să submineze în 
și chip unitatea Cambodgiei, 
cearcă să creeze nesiguranță 
țară pentru a o putea astfel
genunchea. De aceea, pentru a se 
obțme victorii și pe viitor, poporul 
Cambodgiei trebuie să-și întă
rească unitatea și să fie gata 
întotdeauna să dea"o ripostă agre
sorilor.

In sprijinul propunerilor sovietice 
în problema dezarmării

ANGLIA
LONDRA 11 (Agerpres)
Intr-un editorial consacrat 

problemei dezarmării apărut în 
ultimul său număr, săptămîna- 
lul britanic „Reynolds News" 
subliniază importanța noilor pro
puneri sovietice în această pri
vință scoțînd în evidență carac
terul lor constructiv. „Planul 
constituie un efort serios de a 
depăși obiecțiile formulate pînă 
acum de occidentali față de pro
punerile trecute — scrie revista. 
El nu cuprinde nici o condiție 
inacceptabilă pentru puterile oc
cidentale. De exemplu, propune
rile sovietice prevăd ca în prima 
fază a dezarmării să fie inclusă 
distrugerea rachetelor care - pot 
transporta armele nucleare, do
meniu în care sovieticii dețin a- 
vantajul, precum și lichidarea ba
zelor militare din țările străine, 
domeniu în care, la rîndul 
occidentalii își bazează forța 
cleară.

Și tocmai aceste rachete 
cleare și avioane înarmate 
bomba nucleară ucigătoare cons
tituie suprema amenințare pen
tru civilizația noastră. Ar meri-

concesii mari
această

ta să fie făcute 
pentru a ne elibera de 
amenințare.

Mai rămîne problema 
lului și a inspecțiilor, 
revista britanică, referindu-se la 
punctul de vedere 
occidentale. Și 
ție propunerile 
zintă un pas 
buie privit cu 
tre toate țările".

Misterele planetei Venus 
vor fi dezlegate 
(Agerpres)

contro- 
adaugă

al puterilor 
în această direc- 
sovietice repre- 

înainte care tre- 
seriozitate de că-

lor,
nu-

nu- 
cu

fel 
în- 
în 

în-

Declarația guvernului 
R. P. Ungare 

BUDAPESTA (Agerpres). 
Guvernul revoluționar munci- 

toresc-țărănesc ungar a dat pu
blicității o declarație în care sa
lută și sprijină noile propuneri' 
ale guvernului sovietic cu privire 
la dezarmarea generală și totală, 
subliniind că ele oferă posibili
tăți pentru noi tratative în sluj
ba coexistenței pașnice. Totodată 
F. Mtinnich, președintele guver
nului revoluționar 
țărănesc ungar, a 
N. S. Hrușcîov o 
care relevă că 
participă, în măsura puterilor 
sale, la lupta plină de abnega
ție a guvernului sovietic pentru 
un viitor și mai fericit al ome
nirii.

GERMANIA OCCIDENTALĂ
BONN 11 (Agerpres)
Partidul vest-german, Uniu

nea germanilor, salută noile pro
puneri ale Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Buletinul de presă al 
acestui partid subliniază că pro
punerile sovietice țin seama în- 
tr-o măsură considerabilă de po
ziția Occidentului. „Cu atît mai 
mult stîrnesc uimire, scrie bule
tinul de presă, atitudinea reți
nută a Occidentului și noile sale 
obiecțiuni care pot provoca sus
piciunea că nu dorește de loc de
zarmarea".

Organul Uniunii germanilor 
critică în legătură cu aceasta o- 
rientarea guvernului R.F. Ger
mane spre înarmarea continuă. 
„Acum este necesar să se țină 
seama de lecția Parisului, scrie 
buletinul de presă. Ar fi o uto
pie să credem că prin intensi
ficarea continuă a înarmării se 
poate obține superioritatea asu
pra Răsăritului și că se poate 
astfel dicta.

Intre Est și Vest se poate a- 
junge la un acord numai pe ca
lea recunoașterii și aplicării prin
cipiului coexistenței pașnice, pe 
calea dezarmării generale".

MOSCOVA 10 
TASS anunță :

Nu mai este
cînd vom dezlega misterele plane
tei Venus — cea mai apropiată 
soră a pămîntului, declară Nico
lai Barabasov, membru al Acade
miei de Științe a R.S.S. Ucrai
nene. In articolul publicat î;n nu
mărul din 9 iunie al ziarului „Iz
vestia" sub titlul „Misterele pla
netei Venus", acad. Barabasov 
scrie că știința sovietică a des
chis cele mai largi posibilități în 
domeniul studierii cosmosului și 
acum astronomia devine o știință 
practică.

Observațiile efectuate timp de 
mai mulți ani la observatorul U- 
niversității din Harkov, arată sa
vantul ucrainean, permit să se a- 
jungă la concluzia că planeta Ve
nus este înconjurată de o atmos-

feră densă care împiedică efec
tuarea observațiilor asupra supra
feței planetei. Barabasov arată 
că, înălțimea acestui strat varia
ză mereu ceea ce determină unele 
schimbări ale culorii planetei Ve« 
nus. Nikolai Barabasov este de 
părere că planeta Venus se află 
în prezent în starea în care era 
pămîntul cu milioane de ani în 
urmă, în carbonifer. S-ar putea, 
scrie autorul, ca în planeta Ve
nus să existe viață în formele ei 
incipiente și să existe chiar sub 
forme încă necunoscute de noi. 
Barabasov își întemeiază ipoteza 
pe observațiile recente care au a- 
rătat că atmosfera planetei Venus 
conține vapori de apă, o uriașă 
cantitate de bioxid de carbon și 
o mică cantitate de oxigen. în 
condițiile unei temperaturi relativ 
ridicate.

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

Dezvoltarea comerțului Japoniei 
socialiste
încheierea acordului comercial și 
a acordului de 
Japonia și 
basjă bună 
contactelor 
două țări.

Delegații
să se încheie cît mai 
un tratat de pace cu U.R.S.S., 
să se stabilească relații diploma
tice cu China și cu R.P.D. Co
reeană și să se dezvolte pe toate 
căile legăturile economice și de 
altă natură cu toate țările bazi
nului Mării Japoniei.

departe timpul

cu țările
11 (Agerpres).

iunie, în orașul Akita 
de vest al Japoniei) a 
cel de-al VI-lea Con- 
reprezentanților orașe

lor de coastă, care se pronunță 
pentru dezvoltarea comerțului 
Japoniei cu țările socialiste.

Congresul a adoptat o decla
rație în care se subliniază că 
comerțul Japoniei cu țările si
tuate de cealaltă parte a Mării 
Japoniei constituie baza dezvol
tării economice și bunăstării tu
turor orașelor litoralului de vest 
al Japoniei.

In declarație se subliniază că

TOKIO
La 10 

(litoralul 
avut loc 
greș al

pescuit dintre 
U.R.S.S. creează o 

pentru dezvoltarea 
economice dintre ce

la congres au cerut 
grabnic

O

muncitoresc 
adresat lui 

scrisoare în 
i poporul ungar 
măsura puterilor
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Creșterea criminalității în Anglia
LONDRA Îl (Agerpres).
„Criminalitatea capătă propor

ții în Marea Britanie — își în
cepe relatarea intitulată „Fapte 
pe care nu le mai putem ignora" 
revista britanică „Reynolds 
News". Se înregistrează crime . 
multe și mai importante.

--------------- .............-... =♦♦♦♦♦♦♦♦.......... ... =----------------

Uriașă demonstrație antiamericană Ia Tokio
Cum a fost «primit» trimisul lui Eisenhower de poporul japonez

TOKIO (Agerpres).
După cum anunță agențiile a- 

mericane de presă, James Ha
gerty, secretarul pentru proble
mele de presă ale Casei Albe, 
care a sosit vineri la Tokio pen
tru a pregăti împreună cu au
toritățile guvernamentale japone
ze vizita pe care urmează s-o 
facă președintele Eisenhower în 
Japonia între 19 și 23 iunie, a 
fost întîmpinat cu o ostilitate 
fără precedent de poporul japo
nez ce. a ținut să-și exprime ast
fel împotrivirea categorică față 
de tratatul militarist cu S.U.A., 
împotriva proiectatei vizite a 
lui Eisenhower.

După cum relatează agențiile 
de presă. în dimineața zilei de 
vineri numeroși japonezi au de
monstrat pe străzile orașului 
Tokio în fața ambasadei ameri
cane împotriva vizitei lui Ha
gerty și a președintelui Eisenho
wer. Un mare număr de demon
stranți s-au adunat pe aeropor
tul internațional Hageda din 
Tokio cu cîteva ore înainte de 
sosirea avionului lui Hagerty

In afară de cei 2000 de poli
țiști mobilizați pe aeroport pen
tru paza lui Hagerty cercurile 
guvernante japoneze au adus și 
un mare 
acționare 
numitele 
„unități 
ce" spre 
loc pe aeroport pentru a face 
„o primire călduroasă" lui Ha
gerty.

Neputînd pătrunde pe aero-

număr de elemente re- 
făcînd parte din așa- 
„corpuri politice" și 
de comandos patrioti- 
a ocupa cît mai mult

port, peste 5000 de studenți și 
membri ai 
parte din Consiliul general 
sindicatelor din Japonia 
șiruit pe șoseaua dintre 
și orașul Tokio. După 
latează corespondentul 
France Presse, demonstranților 
li se alăturau fot mai mulți lo
cuitori, gospodine, mame cu co
pii, și muncitori. Demonstranții 
strigau: „Eisenhower nu va 
veni!“, „Nu-1 vrem pe Eisenho 
wer!“, „Afară cu Yke și cu U-2 
din Japonia !“. Toți stîlpii de te
legraf din jurul aeroportului 
erau acoperiți de afișe în care 
se spunea : „Ike ar face mai bine 
să joace golf în S.U.A. decît în 
Japonia", „Vrem securitate rea
lă, nu un tratat de război".

Miile de demonstranți au în
conjurat apoi mașina lui Ha
gerty și ambasadorului american 
la Tokio, Douglas Macarthur II 
care încercau să plece spre oraș 
escortați 
mente de 
și mașini 
a genți aî 
rican. 
dintre 
după 
U.P.L 
și 10 
fează 
demonstranții care aruncau 
pietre în polițiști au spart și 
geamurile mașinii lui Hagerty și 
s-au sulf apoi pe acoperișul ei. 
Hagerty și ambasadorul ameri
can au reușit să se salveze din

sindicatelor făcînd 
al 

s-au în- 
aeroport 
cum re- 
agenției

de. puternice detașa- 
poliție cu motociclete 

blindate, precum și de 
serviciului1 secret ame- 

Tn cursul încăierărilor 
poliție și manifestanți. 

cum menționează agenția 
au fost răniți 12 studenți 
polițiști. După cum rela- 
agenția France Presse, 

cu

mijlocul demonstranților înfuriați 
care, după afirmațiile agenției 
France Presse, „îl făcuseră lite
ralmente prizonier timp de o 
oră" și să se suie într-un elicop
ter al armatei americane, cu a- 
jutorul unei scări de frînghie, 
aparatul zburînd foarte jos dea
supra demonstranților. După 
cum relatează agenția United 
Press International Hagerty și 
ambasadorul american au fost 
duși Ia o cazarmă americană de 
la periferia orașului Tokio.

După cum 
France Presse, 
luat elicopterul 
deoarece pe de 
nu putea ateriza în fața amba
sadei americane din Tokio, iar 
pe de altă parte Hagerty voia 
să-și dea seama de felul cum 
„va fi întîmpinat" Eisenhower. 
Agenția France Presse mențio
nează că peste 8.000 de demon
stranți din care 2.000 de femei 
erau masați în piața din fața 
ambasadei' americane care este 
păzită de importante forțe de 
poliție echipate cu mașini blin
date.

Agenția Associated Press, re- 
latînd despre manifestația de os
tilitate a poporului japonez față 
de Hagerty, arată că aceasta a 
fost cea mai violentă izbucnire 
antiamerîcană de la 20 mai cînd 
au început în Japonia puterni
cele acțiuni populare de protest 
împotriva ratificării 
militarist cu S.U.A.
Camera inferioară a parlamen
tului.

„Aproape zilnic sosesc știri 
despre acte de violență săvîrșite 
de bande de gangsteri și despre 
neputința poliției de a le face 
față. Faptele sînt însă prea se
rioase pentru a fi ignorate".

Revista își însoțește acest ar
ticol cu un documentat reportaj 
în care prezintă aspecte din ac
tivitatea tribunalelor care se o- 
cupă cu judecarea delictelor mai 
frecvente.

„A sosit timpul ca ministrul 
de Interne și organele compe
tente să se trezească — scrie 
„Reynolds News". Londra începe 
să devină unul din orașele cu 
cea mai dubioasă moralitate din 
Anglia și în vremea aceasta 
autoritățile nu fac altceva decît 
să „studieze situația"...

(Agerpres)
s-a dat publicității 

comandamentului

Luotele din Algeria
CAIRO II 
La Cairo 

comunicatul
suprem al armatei de eliberare 
națională a Algeriei cu privire 
la luptele din Algeria în peri
oada 2—6 iunie.

In urma luptelor înverșur, te 
dintre unitățile armatei algerie
ne și trupele coloniale franceze, 
se spune în comunicat, au fost 
uciși 454 și răniți 787 de soldați 
și ofițeri francezi, au fost dobo- 
rîte 8 avioane militare franceze 
și au fost aruncate în aer două 
garnituri militare ale dușmanu
lui, au fost distruse 34 mașini 
blindate militare franceze și a 
fost capturată o mare cantitate 
de armament și muniții franceze.

PROGRAM DE RADIO
13 iunie

arată agenția 
Hagerty nu a 

de la început 
o parte acesta

tratatului' 
de către

REDACȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-DeJ nr. 56. Tel.: interurban 322.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Mici piese dis
tractive, 9,05 Muzică corală ro
mînească, 9,30 Tinerețea ne e 
dragă, 10,30 Cîntec și voie bună, 
11,03 Teatru la microfon; „Șoi
mul". Adaptare radiofonică după 
piesa lui Mihail Davidoglu; „In
tr-o gară mică". Scenariu radio
fonic de Dan Tărchilă, 13,05 
Muzică populară din Moldova, 
14,00 Concert popular. 15,20 
Program interpretat de soliști și 
formații artistice care ne-au vi
zitat țara, 16,00 Din viața mu
zicală a orașelor și regiunilor 
patriei. 17,30 Vreau să știu! 
17,50 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 19,05 Muzi
că romînească de estradă inter
pretată de soliști sovietici, 20,30 
„înaintăm sub roșul steag", e- 
misiune de cîntece, 21,30 „Lu
crări inspirate din lupta poporu
lui nostru pentru libertate". 
PROGRAMUL II. 14,07 Muzică 
populară romînească și a mino
rităților naționale, 14,30 Cîntece 
de pace și prietenie, 15,00 Mu
zică ușoară sovietică, 16,30 Vor-

bește Moscova ! 17,00 Muzică
populară romînească, 17,30 Sfa
tul medicului, 17,50 In pas cu 
știința, 18,05 Muzică de estradă, 
19,30 Almanah științific, 20,00 
Interpreți de muzică ușoară din 
R. Cehoslovacă, 21,15 Din cele 
mal cunoscute melodii populare 
romîneștî, 22,00 Seară de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul I : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00' 23,52. Pro
gramul II ; 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
13 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Visuri de duminică; AL. 
SAHIA: Jucătorul; MUNCITO
RESC : Dragostea nu se cumpă
ră; PETRILA : Dincolo de brazi; 
ANJNOASA: Omul cu pantaloni 
s-curți; VULCAN : Torentul; LU- 
PENI ; Lumină în întuneric; 
BĂRBĂTENI : Paginile trecutu
lui; URICANI : Nu putem trăi 
despărțiți.

Tiparul; „6 August" — Poligrafie


