
Minerii
— In prima jumătate a lunii 
mai. pe benin 5073 tone de 
cărbune poete plan.
— La toate exploatările, cu 
excepția m nei Lone a, căr
bune de bune calitate,
— Minerii de la Uricani con
duc în întrecerea socialistă*
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O perioadă de avfrrt 
în muncă

Prima jumătate a lunii mai, pe 
care colectivele exploatărilor din 
Valea Jiului au încheiat* cu o 
depășire de plan de 5073 tone 

cărbune din care 2551 tone de 
4a burr* cocsificablt, a fost o pe

rioadă de mare avînt în întrece
rea socialistă in cinstea aniver
sării partidului, tn numeroase 
schimburi de onoare, soldate cu 
producții record, minerii și-au 
arătat atașamentul față de partid. 
Pe bazin, în fruntea întrecerii 
socialiste, se situiază de astădată 
colectivul minei Uricapi care șl-a 
depășit sarcinile în hceaatț pe
rioadă cu 14,9 1» sută. 
din Uricani sînt îndeaproape ur
mați de minerii de la Vulcan 
(unde planul pe tiilnă a fost în
deplinit în proporție de 109,5 la 
sută) și de minerii de la Lonea 
care șl-au întrecut sarcinile cu 
8,7 la sută. Succese de seamă an 7 
fost obținute în ultimele 5 rite 
de muncă la Lupeni. De aici s-au 
Irtfiris peste plan în aceste zile 
300- tone de cărbune coesMicaMl.

Datorită depășirilor de plan 
obținute, minerii Văii Jiului ex
trag acum producția ce se cu
vine pentru ziua de 23 mâi, iar 
colectivele de la Vulcan, Petrila 
dau cărbune in cordul ultimelor 

t 2—3 zile din luna aceasta. 
A <

te plan. Nu a trecut decît jumă
tate din lună și minerii privesc 
cu mîndrie graficul pe care se 
află înscrisă depășirea de plan, 
care este de acum egală cu an
gajamentul lunar. Ei privesc cu 
aceeași mîndrie și graficul cali
tății. In luna mai, buletinele de 
analiză indică un procentaj de 
cenușă în cărbune cu 2,3 la sută 
mai mic decît norma admisă, 
ceea ее echivalează cu o bonifi
cație dfe circa 340 tone de căr
bune.

— Nt>î* ne-ariî obișnuit să dăm 
cărbune mglt și bun, spunea deu- 
năz' •ȚwdbrescU Sțâncu.' ^eful 
unei brigăzi fruntașe în lupta 
pentru calitate. Metoda noastră-i 
simplă: fiecare bulgăr de .piatră 
ales cu cea mai mare atenție.

La fel gftâdesc și procedează 
și minerii din brigăzile lui Ște
fan Nictdae, Neamțu Viorel, Ti- 
mofte Spiridon, Năsăleanu Mi
ron. Poloboc Constantin, brigăzi 
fruntașfc4n depășirea planului 
în calitate.

Și

fost redus 
0,6 la sută, 
sută, iar lai

Din activitatea sfaturilor populare

-f
centul de cenușă a 
față de cel admis cu 
la Vulcan cu 0,5 la
Lupeni cu 0,3 la sută, Scăderea 
procentului de cenușă în cărbu
ne are, în principal, la baza sa 
acțiunea de masă pentru alege
rea șistului vizibil din cărbune 
in abataje, la locurile de muncă. 
Minerii înțeleg importanța ale
gerii șistului și, drept urmare, 
cenușa în cărbunele blocuri este 
in continuă descreștere. La mi
na Aninoasa, de exemplu, bulgă
rii de cărbune livrați la prepa- 
rație au avut cu 5—9,5 la sută 
mai puțină cenușă decît prevede 
norma internă. De asemenea, la 
mina Lupeni, în ultimile zile, 
blocurile de cărbune alese cu 
grijă de șist, au dat la analize 
un procent de cenușă cu 2—3,5 
la sută sub cel admis.

Numai la mina Lonea, calita
tea producției este incă privită cu 
ușurință. De aici s-a dat în luna 
mai cărbune mult peste plan, dar 
de calitate slabă. La cărbunele 
blocuri, adică acolo unde altă
dată minerii loneni inițiaseră o 
puternică acțiune de alegere a 
șistului cenușa a depășit în 
multe zile cu 12—15 la sută nor
ma admisă. Aceasta înseamnă că 
a slăbit atenția pentru alegerea 
șistului vizibil și sînt 
măsuri urgente 
la realitate pe 
și tehnicieni de

ȘMtel n-are ce căuta 
în cărbune!

Baratei cu lupta pentru 
! ful» flttef cît mai mari 
lăți de cărbune, minerii 
șoară o intensă acțiune ,____
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras. In perioada 3—13 mai, de 
la exploatări s-a extras cărbune 

, de cM corespunzătoare. La 
mima Pefffia, de exemplu, pro-

■Q

26f tone de cărbi ле peste angajament

extra- 
canti- 
desfă- 
pentru

a.

necesare 
care să trezească 
tovarășii maiștri 
la această mină.

GRIGORESCU
I

La Uricani — cărbune 
curat

„Ne străduim să dăm cărbune 
cît mai mult, dar și cît mai 
bun“. Sub această lozincă mun
cesc șî obțin succese bravii mi
neri de la Uricaiti. Angajamen

tul colectîvillui pentru luna mai 
' era de 2000 tone die cărbune pes-
- _ ti i. .

Pentru luna mai minerii din 
sector Й al «linei Vulcan au 
decis că poț să extragă peste 
plan cel jHifen 1000 tone de căr
bune cocsificabil. Condițiile de 
mpncă ce și le-au creat, îmbina
te cu însuflețirea zilelor' de în
trecere în cinstea aniversării 
partidului, le-au permis să rapor
teze, odată cu trecerea primei ju
mătății a kmii, că și-au îndfepli-

nit și depășit cu 261 tone de 
cărbune propriul angajament. In 
sector, a fost deschis de cîteva 
zile, un nou frontal pe stratul 3 
unde șe arrneăZâ cu stîlpi și 
grinzi metalice.

La graficul întrecerii pe sec
tor, cu cele mai bune rezultate, 
se află acum brigăzile conduse 
de Păcuraru Traian, Drob Gheor- 
ghe, Zold Francisc și Negrescu 
Vasile.

Stat» ale elettrltieillir 
aeirllHl

Colectivul secției electrice din 
. cadrul sectorului VIII al minei 

Petrila desfășoară o rodnică acti
vitate, sprijinind efectiv sectoarele 
subterane. In luna aprilie, de pil
dă, comuniștii Botyen Francisc și 
Ursica Vasile au reparat aproape 
50 de 
crațere, 
pentru 
Tot în 
Marcu 
bună organizare a muncii să re- 
bobineze 
iluminat 
electrice pentru ventilatoare 
1,1 kW.

De asemenea, tovarășii Molnar 
Ștefan și Bogdan Victor ац făcut 
reparații generale de calitate la 
două locomotive cu troley de 4 
tone, întreținînd in același timp 
în bune condițiuni și liniile aerie
ne ce le deservesc.

Rezultate frumoase în muncă 
au mai obținut și electricienii din 
echipa lui Glodeanu Iuliu, care 
au reușit să termine cu 16 ore 
mai devreme anumite modificări 
la postamentul de susținere a u- 
r.ui motor de la compresoare, față 
de timpul planificat. Prin aceasta 
s-a iei.șit ca compresorul1 ^respec
tiv să nu fie oprit în,timpul ore
lor de producție.

motoare electrice : pentru 
trolii precum și motoare 

locomotive cu acumulatori, 
cursul lunii trecute, tov. 
Petru a reușit ca printr-o

10 transformatori pentru 
și aproape 20 motoare 

de

iei.șit ca compresorul jtespec-

L. MANEA 
corespondent

filmele prezentate a devenit tot 
mai mare.

Tot la propunerea jiețenilor, 
s-a pus în funcție un tren de 
persoane în fiecare zi de vineri 
pe linia C.F.I. Jieț—Petroșani și 
retur. Prin această realizare, oa
menilor muncii din Jieț li s-au 
asigurat condiții optime de trans
port și o mai bună aproviziona
re cu mărfuri.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petrila a pri
mit, din partea alegătorilor nu
meroase sesizări și propuneri 
care se referă la îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă potabilă și 
a iluminatului electric.

Așa de pildă, în urma propu
nerilor făcute de alegătorii din 
cartierul Grigore Preoteasa, aici 
s-a extins parțial rețeaua de ilu
minat electric. Același lucru s-a 
făcut și pe strada George Enes- 
cu, iar în cartierul Traian Vuia 
s-a prelungit conducta de apă 
potabilă.

Comitetul executiv al sfatului 
popular a acordat atenție studie
rii tuturor sesizărilor șl propu
nerilor făcute de cetățeni și în
deosebi traducerii lor în viață. 
El a îndrumat deputății să țină 
evidență tuturor propunerilor fă
cute de alegători, să le aducă, 
încă din primele zile, la cunoș
tința lui, a dat indicații depot a- 
ifibir că " acestea să" fie sibdiâte 
cu atenție, iar cete mai impor
tante să fie incluse în planurile 

fer ChMMhe, ei au propus secțiunilor șl tn-
intareâ în sat a urnii ciriemato- deplinfte fără întârziere. .

Comitetul executiv a format 
un colectiv care se ocupă îndea
proape de realizarea operativă a 
propunerilor venite din masă. 
Acest colectiv, din care fac parte 
vicepreședintele comitetului execu
tiv. tov. Popa Gheorghe, Pop» 
Viorel, Foto Ignat și alți depu- 
tați, studiază propunerile făcute 
și le repartizează spre rezolvare, 
după specificul lor, secțiunilor și 
diferitelor întreprinderi cum sînt 
I.C.O., I.L.L., exploatărilor mi
niere. Colectivul exercită și con
trolul îndeplinirii propunerilor. 
Așa de exemplu, în ședința avută 
în ziua de 20 aprilie s-a anali
zat stadiul de rezolvare a obiec
tivelor prevăzute în planul de 
acțiune privind înfrumusețarea o- 
rașului.

Un ajutor prețios în rezolva
rea diferitelor probleme îl dau 
cele 86 comitete de cetățeni alese 
pînă în prezent în circumscrip
țiile electorale, pe blocuri și 
străzi. Cu ajutorul acestora și al 
grupelor de partid s-a reușit ca 
noile blocuri să fie mai bfne în
treținute, s-au creat* zone verzi, 
s-a trecut la întreținerea străzi
lor, iar cetățenii din strada Ște
fan Voitec au trecut la pavarea 
trotuarului prin muncă volun
tară.

De la începutul acestui an și 
pînă în prezent, oamenii muncii 
din orașul Petrila au adresat 
sfatului popular peste 100 de pro
puneri. In întîlnîrile lor cu de
putății, prin comitetele de cetă
țeni din circumscripțiile electo
rale și comitetele de blocuri și 
străzi, cetățenii au propus comi
tetului executiv al sfatului popu
lar inițierea unor noi acțiuni me
nite să contribuie la înfrumuse
țarea și mai buna gospodărire a 
orașului.

Cele mal multe propuneri fă
cute de alegători se referă la 
reparații de drumuri și poduri, 
îndiguiri, buna desfășurare a 
transportului în comun, extinde
rea rețelei electrice în cartierele 
și străzile lăturalnice, buna func
ționare a unităților comerciale, 
amenajări de parcuri și zone 
verzi. O bună parte din cetățeni 
nu s-au mulțumit să arate doar 
ce trebuie făcut. Ei au indicai 
totodată și felul cum pot fii în
făptuite propunerile lor, scoțind 
la iveală numeroase posibilități 
locale de procurare a materiale
lor. In întâlnirile lor cu depu
tății, cetățenii s-au angajat să 
contribuie activ, prin muncă vo
luntară cu brațele și 
realizarea lucrărilor

Printre cele mai 
propuneri au fost și 
tățenilor din satul Jieț. fn întâl
nirile avute cu deputatul lor în 
sfatul popular regional, tov. Fe

atelajele, Ia 
propuse.

importante 
cele ale ce-

ințareă în sat a unui cinemato
graf. Totodată cetățenii Jiețului 
s-au angajat să contribuie prin 
muncă voluntară la construirea 
unei cabine necesare pentru in
stalarea aparatajului de cinema
tograf. In frunte cu deputatul lor 
și cu sprijinul efectiv al minei 
Lonea, cetățenii din Jieț au ridi
cat cabina respectivă, iar în cin
stea zilei de 8 Mai, cea de-a 
40-a aniversare a partidului, ci
nematograful a fost deschis. De 
atunci și pînă în prezent, seară 
de seară numărul spectatorilor la
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ajungi mai ușor 
la sectorul IV 
Priboi, o pornești 
p(in tunelul lung de cîteva sute
de metri ce leagă Aninoasa de 
Pis cu. Tunelul e un fel de ante- 
cameră a minei. De-a lungul lui, 
fevi de diferite mărimi, macaze 
și multe,, tare multe becuri elec
trice. .Totuși, în unele locuri e 
beznă incit ochiul se obișnuiește 
greu cu întunericul. La celălalt 
capăt al tunelului e puțul de ex
tracție ale cărui colivii, cu două 
etaje și un parter, sînt intr-un 
dute vino continuu, scoțind la 
ziuă cărbunele strălucitor, rod al 
hărniciei minerilor. Cînd transpor
tă personal, colivia, sprijinită de. 
cablu, alunecă lin d!e parcă ar fi 
un ascensor. După dieta legănări, 
se oprește la .orizontul Vil. De la 
puț și pînă la abatajul nr. 7. un
de lucrează brigada de tineret în 
fruntea căreia se află Ungureanu 
Vasile, mai este de străbătut o 
buni perțîwie ' de galerie. Greu e 
însă urcușul pe suitor pînă în 
abataj. Ajuns sus, truda ție din 
plin răsplătită. Nu degeaba aba
tajul lui Ungureanu Vasile este 
denumii școala din adîncuri. ,

Unii sutțin că această denumi- 
8 re cică ar. fi primit-o pentrucă 
8 atunci estul a luat ființă, întrea- 
8 ga brigadă a fost formată numai 
8 din elevi ai școlii de miner. Aici 
8 în adîncuri tei ce au îndrăgit 
8 mingritUf Urinau să îmbine teoria 
8 cu practica. Alții afirmă, și nu 
8 fără temei, că aceasta s-ar datora 
8 faptului că toți cei care și-au fă- 
8 cut ucenicia în abatajul lui Unei
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gureanu Vasile, au devenit mineri 
de nădejde. Adevărată e și o va
riantă și alta. Pe cea din urmă 
o sprijină parcă mai multe exem
ple. Cine din sector nu-l cunoaște 
pe șeful de brigadă de la pregă-

Zntr-Hn abataj al minei 
Aninoasa

o
Asta hineințe- 8 

Ies nu înseamnă 8 
că în abataj mi- 8 
nerii nu-s îndru- 8

mâți să aleagă șistul, treabă pe ~ 
care o face și mecanicul de • crater 
și vagonetarul de la rol.

Șeful de brigadă trebuie să fie 
ca un părinte. El trebuie să a'bă 
grijă de sănătatea și viața ortaci
lor. Cu toate că-i tînăr, Ungu
reanu Vasile s-a dovedit un bun 
părinte. Deși presiunea-i mare, 
în abatajul lui nu s-au întîmplat 
accidente.

Primul lucru al nostru e să ne 
asigurăm bine abatajul — îi dăs
călește el mereu pe ortaci. Vă 
spun din experiență. Cînd ai o _ 
armătură trainică deasupra, lu- ”
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tiri, pe Forlafu Marin. A învățat 
meseria la Ungureanu, așa cum 
au învățat-o și minerul Bălin 
Ioan și ajutorii de mineri Puș
caș Mihai și Popescu Nicolae și 
încă vreo zece. Au învățat te
meinic meseria fiindcă Ungureanu 
le-a arătat cu răbdare, în amă
nunțime, cum trebuie si se des
fășoare fiecare operație în parte 
pentru a se obține cantitate dar 
și calitate.

— Să dai cărbune mult și bun, 
depinde în primul riad de numă
rul găurilor, de felul în care sînt 
plasate și de încărcătura de ex
ploziv — explică el cînd se bat 
găurile. Noi, în cele două părți, 
batem cite 25 de găuri de fiecare 
fîșie în loc de 30. Cu 25 de 
găuri scoatem 70—80 tone față 
de 50 cît e socotit la cantitatea 
respectivă de. exploziv. Prin pla
sarea bună a găurilor, pușcării trei 
iepuri deodată. Pușcarea rupe bi
ne, deci dăm cărbff&e mtitt*. c*- 
litatea-i mai bunășî'făcemși e- 
conomie de exploziv.
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. . . ° crezt mai cu spor. Asta nu în- ° 
seamnă să facem risipă de lemn. ° 
Iacă noi cînd tragem o grindă 2 
de jug, putem cuprinde cu ea 5 S 
grinzi de armături. Cu asta fa- | 
cern economie faină, la care dacă £ 
mai adăugăm lemnul răpit înainte ș 
de prăbușire, se ridică la c tiv ’ 
metri cubi de lemn.

Despre ortacii lui Ungureanu 
nu se poate spune că nu știu mi- ă 
nerit. Dar пи-i in care si nu § 
mai cunoască o nouă taină de la 
șeful lor de brigadă. Aici în școa
la din adîncuri cresc mereu noi 
Cadre de mineri cu o înaltă califi 
care, care, alături de cei din aba o 
tajele lui Cristea Aurel, Mujnai g 
Nicolae, Bulgaru Gbeorgbe, Do- g 
roghy Florin și din nudte altele g 
ridică mina Aninoasa la un loc g 
de frunte în întrecere.

D. C.RIȘAN

г. șuștac

(Continuare în pap. 3-a) 
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2 STEAGUL ROȘU
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— Sectorul forestier Lupeni, în plină dezvoltare —

У

întrecerea a dat roade. Ea continuă
Pe inginerul Stancău loan, șe 

ful sectorului de exploatări fo
restiere Lupeni l-am găsit la bi
rou. Era deabia ora 7 dimineața, 
dar el discutase deja cu un grup 
de maiștri de exfHoatări, meca
nici, șefi de brigăzi complexe, 
diferite probleme ale muncii zil
nice.

In curînd, oamenii s-au îm
prăștiat la exploatări, iar ingi
nerul Stancău, deși se pregătea 
de plecare, a zăbovit ctteva mi
nute pentru a ne relata rezulta
tele întrecerii între exploatările 
din sector.

ÎNTREBARE: Perioada care a 
trecut s-a desfășurat sub semnul 
întrecerii socialiste în cinstea ani
versării partidului. Am fost obți
nute rezultate deosebite la sectoru 
forestier Lupeni ?

RĂSPUNS: Fiecare muncitor 
din colectivul nostru se mîndreș- 
te cu succesele pe care le-a ob
ținut in primele 4 luni din acest 
an. lată clteva: In trimestrul 1 
am dat peste plan 47 m. c. buș
teni gater rășinoase, 769 m. c. 
bușteni fag, 40 m. c. lemn de 
mină fag, 166 in. c. lemn de ce
luloză fag, 234 buc. traverse nor
male, 414 buc. traverse înguste, 
1426 m. c. lobde fag pentru dis
tilare, 1971 m. steri lemn de foc, 
312 m. c. lemn de fag pentru 
construcții rurale.

ÎNTREBARE : ...ți în aprilie ?
RĂSPUNS: Pini ta aniversa

rea partidului, noi am mâi dat 
peste plan alfi 94 m.c. bușteni 
de gater fag, 42 m.c. lemn de 
celuloză, 203 buc. traverse în
guste, 215 m. c. lobde pentru dis
tilare, 1521 m. steri lemn de foc

. x ----- - x— =-*-** W

și 116 m. c. lemn de construcții 
rurale.

ÎNTREBARE . Care a fost 
contribuția tehnicienilor silvici la 
succesele întregului colectiv, la în
deplinirea cu cinste a angajamen
telor de întrecere î

RĂSPUNS: Majoritatea maiș
trilor au muncit bine. De pildă, 
maiștrii Bălteanu Eugen de la 
exploatarea Sohodol, Tamaș 
Gheorghe de la Bilugu, Motoc 
Octavian de la Valea de Brazi. 
Bine au muncit și maiștrii Rusu 
Nlstor de la Tusu-Mlerleasa și 
Petrlc Dionisie de la Pietroasa. 
La marea majoritate a puncte
lor, am reușit să îndeplinim 
chiar obiectivele fixate pe Întreg 
anul. Astfel, la bușteni fag, față 
de 700 m. c. peste plan angaja
ment anual, am produs pînă la 
aniversarea partidului 863 m. c. 
peste plan, la lemn de construc
ții rurale, față de 400 m. c. an
gajament anual am dat 428 m.c., 
ia lobde pentru distilare tn loc 
de 800 m. c. am dat 1491 m. c. 
peste plan...

Față de aceste rezultate fru
moase, noi continuăm cu avînt 
întrecerea socialistă și după săr
bătoarea aniversării partidului. 
Noul nostru angajament prevede 
ca pînă la 23 August să realizăm 
integral toate angajamentele a- 
nuale, să realizăm un indice de 
utilizare a lemnului de fag de 
60 la sută, la scos-apropiat me
canic 44 la sută, să ridicăm pro
ductivitatea fierăstraielor meca
nice cu 1 la sută, iar planul sec
torului nostru pe 8 luni să-l rea
lizăm cu 10 zile mal devreme, 
adică pină la 20 august.

★

împăduriri masive
Refacerea pădurilor constituie 

obiectivul principal al activității 
muncitorilor din cadrul ocolului 
silvic Lupeni. Pentru buna des
fășurare a lucrărilor de împădu
riri conducerea ocolului silvic 
Lupeni (șeful ocolului ing. Ta- 
tulici Adrian) a luat măsuri din 
timp pentru recrutarea muncito
rilor, pregătirea materialului 
săditor. Așa de pildă, în scopul 
realizării planului semestrial de 
împădurire a 330 hectare, au fost 
aduși 653 lucrători.

Organizîndu-Se munca în bri
găzi, cei 653 muncitori, sub în
drumarea pădurarilor Vintea 
Gligor, Manolescu Ionel, Cînda 
Ioan și a brigadierului silvic 
Birău ’Cornel au efectuat lucrări 
de împăduriri de bună calitate 
pe munții Cîmpu Mielului, Ros- 
toveanu și Oslea asigurînd o 
densitate de 7000 puieți la hec
tar. Lucrînd cu sîrguință, mun
citorii plantatori au realizat în 
cinstea aniversării partidului în
treg planul de 330 hectare, pre
văzut pe semestrul Ia c. ceea 
ce înseamnă că planul de împă 
duriri al ocolului silvic Lupeni 
a fost îndeplinit cu două luni 
înainte de termen. Lucrări de cea 
mai bună calitate a efectuat bri
gada condusă de pădurarul co
munist Vintea Gligor.

Lucrările de împăduriri conti
nuă. Din puieții sădiiți de mîinile 
harnice ale muncitorilor vor creș
te noile păduri, bogăția de ma
re preț ai țării noastre.

: Trei frați Сіосаііг(йнаві''Сюйіп 
'Vasile, Ciocan Petru. ѴідАа; 
; toți între 21 și 29 ani.
, voinici, cutezători. Se iau la 

trîntă cu toate greutățile vieții 
de munoitor forestier. Lor li s-fi 
alăturat un unchi — Ciocan 
Petru — în vîrstă de 37 am, 
vechi muncitor forestier* cu ex
periență.

Și iată brigada familiei Cio
can, de la exț^oatarea Bituga 
Toți patru sînt „metrari" — lu
crează la fasonatul lemnului de 
foc. S-au împărțit în două e- 
chipe .- unchiul Ciocan cu nepo
tul Ciocan Petru într-o echipă, 
iar Ciocan Vasile și Ciocan 
loan în cealaltă. Fiecare și-a 
luat cîte o parcelă de pădure 
și... țin-te, întrecere, care echipă 
dă mai mult.

Cînd taie lemnul
siune, parc-аг fi circular, așa 
merge fierăstrăul în mîna lor.

1
i

I

la dimen-

А0»к..і' -лмгеіе rtriputle de bra
țe vTnjoasls' sparg trunchiurile 
dmpă cum cere sortimentul. In 
urma lor, coasta muntelui ră- 
inîne curățată iar lemnul tăiat, 
Stivuit se înșiră într-o ghirlandă 
continuă.

Plecînd din Negrești! Mara
mureșului .brigada Ciocan a ho- 
iărft să muncească în așa fel ca 
ă ducă faima maramureșenilor. 

Și a reușit. întrecerea aprigă 
pe care o desfășoară cele două 
echipe 
metrii 
resc zi 
cii lor. 
trecere 
cursul 
complet, înainte de vreme, par
celele pe care lucrează. Și în
trecerea pe care o desfășoară 
cele două echipe stă mărturie 
că brigada familiei Ciocan de 
la exploatarea Bilugu își va 
respecta cuvîntul.

a dat rezultate bune: 
steri de lemn care spo: 
de zi stau mărturie mun- 
Noul angajament de în- 
al lor prevede ca în 
lunii mai să termine

■4
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Drumuri
...De la Cîmpi: 

lui Neag, drumul 
se afundă tot 
mai mult în 
munți. La înce
put, merge pe 
malul Jiului ro- 
mînesc, pînă la 
Bufa. Apoi con
tinuă, aproape 10 
kilometri, de-a 
lungul rîului Jiu- 
leț, urmează fi
rul pîrîului Glr- 
bovti. continuă 
mai sus de con
fluența CU pîrțul 
Cîmpușel și urcă 
tocmai 
Ză ton iul 
lor. De 
ramifică 
Prisloape 
deiuța, pînă sus 
la coamele Oslea

pînă la 
talieni- 

aici, se 
văile 

și Ne

Drujba — prietenie.
Ce sens cald are acest cuvînt. 

Are in el dulceață, duioșie, căldu
ră. El parcă îți aduce pe umăr 
o mină de frate, de tovarăș, care 
este alături de tine la bine și la 
greu, care te sprijină cu drag din 
toată ființa lui.

Cuvintul acesta rus — drujba 
— cere înseamnă prietenie, l-am 
auzit rostit în inima munților, 
în mijlocul codrilor deși de la ex
ploatarea forestieră Gîrbovtl. 11 
rosteau cu deosebită călduri și 
dragoste, muncitorii forestieri To- 
dea lovan, Șerban Lazăr, Matei 
lzidor și mulți alții care lucrează 
în pădure, îl rostea mecanicul 
Burdula Vasile, șeful de sector 
tir ban... Cum a ajuns el aici, în 
virful munților ?

ȚJornind de la Zatoniul talie-
* nilor, o potecă te duce că

tre creasta Găvurii, Grohotișuri de 
știrici prăvălite, copaci smulși de 
furia furtunilor, pînze de mușchi 
alunecoase îți stau în cale, îngreu ■ 
rund mult cățăratul către parchet. 
Deodată auzi în pădure un pă 
cănit de motor.

— „Drujba", spune un maistru 
de pădure.

— Ce-i ?
— „Drujba", întărește el h 

tării. Merge mai departe. După 
puț>n timp, in verdele întunecat 
al pădurii peste care cerne t 
ploaie rece-, sîcritoare, deshișeșt 
oameni, lată o echipa : Grecu Io
nel și Cojocaru loan. Fac tăierea 
la rășinoase și fag. In parcela lor, 
copaci dobor.ți puzderie. Dar rna 
sîrst mulți netăîați.

•“ Nu se taie toți copacii, га î 
—- Nu, ci numai cei marcaț'. 

Acum, o parte din ei —braz', fag 
rămân ca seminceri pentru a asigu
ra regenerarea pe cale ne urală a 
pădurii. Și cum fagul rodește o- 
dati la 7 ani, copacii rimași vor 
fi tâiați numai după ce au apărut 
puieții — ne explică muncitorii 
forestieri.

Puțin mai departe lucrează 
„metrarii" din echipele lui Cos- 
ttscu Velian și Budea Marin. A- 
caștia, din lemnul tăiat care este 
Urimb, găunos, rupt fi nu poate

fi folosit pentru sortimente mai 
valoroase, fac lemn de foc; те 
tri ster:.

ІП inima pădurii dăm peste 
„Drujba". Un om înalt Șerban 
Lazăr, stă lingă un brad falnic. 

II cercetează împrejur, privește cu 
atenție coroana copacului, calcu-

lînd in gînd încotro e mai bine 
să cadă și deodată auzi păcănit 
de motor. Este un fierăstrău me
canic mic (11,5 kg. greutate) pen
tru tăieri în pădure. In 2 mi
nute, lanțul fierăstrăului a tăiat 
bradul falnic de 214 ani (i-arn 
numărat inelele), care se prăbu
șește cu un vuiet puternic. Apoi, 
copacul căzut, se taie în bucăți 
de 4 metri pentru bușteni. Un 
minut o tăietură, un alt minut o 
nouă tăietură și in cinci minute

bătrimtl brad se transformă în 
bușteni. Todea lovan, Matei Igi- 
dor, cu topoare în mîini, taie 
crăcite și curăță coaja.

Ca un spiriting ăl pădurii, acest 
minunat fierăstrău mecanic 
taie unul după altul copacii, îi 
îmbucătățește, într-un timp uimi
tor de scurt. El execută munci 
grele care in trecut cereau un 
deosebit efort fizic din partea 
muncitorilor forestieri. Adio joa- 
găr, adio timpuri cînd muncitorii, 
îngenunebiați lingă t unebiurile co
pacilor, trăgeau cu palmele nu
mai răni de minorele străvechiului 
fierăstrău de pădure. Acum, joa- 
gărul a fost gonit, iar locul lui 
l-a luat acest mic fierăstrău me
canic, El constituie un dar fră
țesc al oamenilor sovietici pentru 
forestierii noștri, pentru mecani
zarea muncii grele de altădată de 
tăetor de pădure.

p orestierii noștri au apreciat
1 cu drag acest minunat utilaj 

prin cuvintul „Drujba" ca o măr
turie a simțămintelor lor față de 

• țara socialismului. 
Lucrînd cu 

„Drujba", brigada 
complexa a lui 
Costea Vasile, din 
care fac parte cei 
arătați mai sus 
ca și Orban Io
sif, Manolescu Au
rel, Munteanu A- 
vram, Dumitru 
Petru și alți mun
citori forestieri de 
la exploatarea 
Gîrbovu, a rea
lizat pînă acum 
un randament de 
0,770 m. c. omizi 
dirtd multe sute 
de metri cubi ma
terial lemnos de 
sorturi superioare 
peste plan. In 
întrecerea în cips- 
tea aniversării 
partidului cu bri
găzile lui Roba 
Nicolae de la par
chetul Valea de 
Pești, și a lui To
dea loan II de la 
parchetul Valea

și Nedeiiița 8z 
pe care poți coborî tocmai în 
Valea Cernei, către Herculanev-

...teșind din șoseaua Uricaniu 
lui, panglica albă a drumului fo
restier cotește spre dreapta, ur- 
cînd pe valea Bilugului. Este un 
drum frumos, de-i mai mare plă- 

. cerea să umbli pe el. După o bu
cată bună, el se bifurcă: partea 
de pe Bilugul mare este dusă 
sus, pînă la parchetele care vor 
fi puse în exploatare abia anul 
viitor, iar ramura Bilugel se 
află în plină construcție, ureînd 
pînă acum cu aproape doi 
metri în masivul forestier.

★

Două drumuri forestiere, 
multele care brăzdează munții ♦ 
noștri, deschizînd cale muncito- ț 
rilor pentru exploatarea masei ? 
lemnoase. Dar ori e vorba de T 
mecanicul lsip Vaier care tavă- • 
iugește patul șoselei noi tocmai« 
sub izvoarele Cernei. ori e vor- * 
ba de brigada iui Tanciș Mihai, ș 
care deschide cale nouă în ma- j 
sivul Bilugului, muncitorii care | 
execută drumuri forestiere în ; 
munți dau aceeași luptă încor- ♦ 
dată cu piedicile ridicate de na- • 
tură. I

Echipele Harlas Ioan cu Co- * 
vacete Florian, Blaj Florian și !

kilo-

care trebuie să urmeze firul în- 
tortochiat ai văii. In ăcest'tlmp, 
alți muncitori ca 
Moș llie, Florea 
ton taie copacii 
Dumitru, Moț 
Ioan și alții taie 
raaamente, sparg și transportă 
piatră.

Mețru cu metru 
mul forestier tot mai mult în a* ' 
dineul pădurilor. El constituie 
artera prin care pătrunde omul 
în masivele muntoase, ducînd 
pînă în pragul crestelor civiliza
ția...

limba Florian, 
llie, Нега An
din cale, Bar 

Florian, Popa 
maluri, fac te-

înaintează dru- A

NOTA I
Lucruri care trebuie | 

îndreptate *
Sînt multe lucruri frumoase * 

in exploatările forestiere din f 
Valea Jiului: o grijă mare pen- î 
tru mecanizarea muncilor gre- J 
le, cabane bine amenajate pen- 
tru cazarea oamenilor, drumuri « 
construite așa de frumos îrteît ț 
ar putea concura cu cele astei- * 
tale.

Pe lingă acestea însă, la di- t 
ferite guri de exploatare se mai 
intilnesc și unele lucruri care 
ar trebui îndreptate cit mai cu- 
rind. Astfel, la exploatarea Bi- 

T lugu, există mult lemn căzut in 
Covaciu Aurel execută lucrări de ; albia ptrîului. Dacă s-ar între- 
minerit. Cu barosul și pikul ei f prinde o acțiune de recuperare 
fac zeci de găuri în sttncile din J 
cale, care sînt apoi aruncate în І 
aer cu dinamită. Și stînci sînt ? 
cu nemiluita tn calea drumului j

___________________ . r 
Mării, brigada lui Costea Vasile aț 
obținut un randament bun. Acumr 
cele trei brigăzi și-au luat noi an-T k pierderi de material lemnos

îndreptate

ț

a Iui, ar putea fi scoși din apă 
peste 200 m. c. material lemnos 
prețios.

La Gîrbovu, unele echipe din 
brigada lui Costea Vasile prac
tici în parcele metode greșite 
de tăiere i 
cioate prea

taie copacii lășînd 
înalte, ceea ce duce

gajamettie, continuind întrecerea ș lemnul 
socialistă pentru a- obține un ran- ■ ;n jo$ _ 
dament mediu de 1 m.c. i 
lemnos de omizi-

„Drujba" cuvînt
rostit cu drag în creierii
Tu simbolizezi vremurile ___  ______
se pe care le trăiesc munedorti | temeinic pe teren din partea 
forestieri astăzi. î inginerilor de exploatare.

♦
ȘTEFAN M1HA1 r

cu cădere pe pantă 
t ... lucru care duce la

material ț ruperea lui, tn loc să tie dirijat 
laterală ori 
cer regulile

’ ca să aibă căderea 
minunat, jn SJJS Дцрj cum 

de exploatare. 
luminoa-\ Este necesar un control mal
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Dinamo Săsar 2-1 (1-1)Dinamo Săsar 2-1 (1-1)
Timpul frumos precum și do- Sub raportul general al jocu- 

rința de a-și vedea din nou e- < lui, Jiul șl-a meritat pe deplin 
chipa favorită în luptă, au atras 
un mare număr de spectatori dut 
minică pe stadionul Jiul. Cum 
era și de așteptat, echipa din Să- 
sar s-a dovedit un adversar se
rios, căre a luptat cu multă vo
ință. Din această cauză fotbaliș
tii de la Jiul au fost nevoiți să 
se întrebuințeze la maximum,

’ pentru a obține cele două puncte 
foarte necesare pentru locul pe 
care-1 vor ocupa în clasament.

Dacă totuși scorul a rămas 
. destul de restrîns, aceasta se da- 

torește pe deoparte înaintării 
Jiului care la început nu se gă
sea pe teren, mai ales cînd ajun
gea în fața careului de 16 m. 

’ unde oaspeții s-au apărat supra- 
numeric și pe de altă parte dato
rită golul complet gratuit pri
mii în repriza întîia din vina lui 

_TINescu, gol care a derutat e- 
бефа făcînd-d să joace timid, cu 

(piuită precauție,. Jucătarji petro- 
șărienî au greșit și atunci cînd 

'dlrpă ce conduceau cu 1—0, în 
loc să insiste tot mai mult, ei 
au slăbii jocul. In partea a doua 
a meciului Jiul joacă mult mai 
bine, mai legat cu pase în adîu- 
cime și atacuri rapide, la care a

victoria.
Iată acum filmul meciului: 

Primele 15 minute mingea se 
plimbă cu repeziciune de la o 
poartă la alta fără ca vreuna din 
echipe să amenințe poarta. La 
un atac al echipei noastre, Ciur
dărescu este accidentat și pără
sește terenul. In 
Toth. Primul ’ gol 
nutul 16. Crăciun 
gea în careul de 
de patru apărători adversari. In 
întimpinarea mingii iese și por
tarul dinamovist. Crăciun încear
că să șuteze, mingea se lovește 
de portar și revine în teren iar 
Manea, foarte atent, șutează.pla
sat printre apărători: 1—0.

Golul egalizator s-a produs în 
minutul 29 cînd mingea 
la Tîlvescu și care, în loc 
seze la Gram, încearcă să 
ze în fața porții. El este 
rit de Tomai. Vrînd să facă o în
toarcere, Tîlvescu se împiedică și 
cade iar mingea ajunge la Toma, 
Gram iese în întimpinarea jucă
torului dinamovist t dar nu mai 
poate interveni, acesta, mai ra
pid, șutează în poartă : 1 — 1. Go- 

luat parte întreaga echipă. E in- Iul a venit pe neașteptate și des- 
terâsant faptul că Jiul joăcă' în 
această parte a meciului mai 
bine decît în prima parte deși 
efectivul de jucători a fost sim: 
țitor redus. (în 9 oameni, Manea 
e accidentat din prima repriză 
e simplu figurant, Crăciun și 
accidentat).

După felul cum a pornit de 
început, echipa Dinamo Săsar ă 
lăsat să se întrevadă că luptă 
cu orice preț pentru un meci egal. 
Ea s-a apărat supranumeric și 
s-a dedat la durități.

І •
rr

locul lui intră 
survine în mi- 
ajunge cu min- 
16 m. încadrat

ajunge 
să paJ 
drible 
urmă-

el

la

ful de gratuit, descurajînd pe 
petroșăneni. In schimb acest gol 
egalizator a dat parcă aripi e- 
chipei Dinamo care atacă dez
lănțuit. Nu mult a lipsit să i-a 
și conducerea.

In partea a doua a jocului, 
jiuliștii încep să-și revină și pun 
stăpînire pe joc. Ei încep să a- 

tace tot mai mult, ______
luptă pentru 
care minge 
șutează mai 
la poartă. In 
nutul 50 un
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„ T R A G El “І
Mi-ат ocupat locul pe banca din tribună ii 

lingă doi bărbați pașnici. j
— Azi e o zi bună — spune unul,
— Iți spun după 90 de minute daci ai drep- I 

late. I
La fluierul arbitrului începe să fie bătută J 

mingea. 40 de picioare aleargă dornice să o lo
vească.

— Pun rămășag ci dreptul lui Crăciun bagă o 
„boabă".

— Eu pun pe stingul lui Gabor.
Vecinii mei cunosc calitățile fiecărui picior din ■ 

cele 20 care participă la joc din partea echipei 
lor favorite. Mingea se plimbi și 
poarta.

— Nu-i o zi ușoară sisirenii 
pentru Baia Mare.

Și Jiul trage sâ treacă clasa.
In minutul 16 este zgîlțîiti plasa 

căzut 
mei se adoră din priviri.

— Ți-am spus eu ci e o zi bună ?!
— Ai o gură de aur.
Minutul 29- Petroșănenii au primit și 

boabă. Vecinii își cuprind fețele între 
scbițînd gesturi jalnice.

— S-a înnourat — suspină
— Am în gură un gust de 

celălalt. O fi de la sarmalele 
biiala lui Tîlvescu e de vini.

De aici înainte, vecinii n-au mai urmărit pe te
ren nici mingea și nici cele 40 de picioare care 
alergau sprintene. 11 urmăreau pe „omul în ne
gru". Asta-i decizie ? Asta-i arbitru ?

Minutul 72.
— Hai, încă puțin, bai Romoșane! Așa. Pas la 

Gabor! Tragee !! strigă din rărunchi unul din 
vecini. A intrat o nouă „boabă"ln plasa să-ireni- 
lor.

Vecinii mei s-au îmbrățișat.
— Gabor a auzit cînd i-ai șoptit să tragă 

; Noro, că arbitrul n-a auzit șoapta ci altfel ar' fi 
; anulat golul.
■ Norii au intrat parcă in sac. Jiul trăgea si
> treacă dasa. I I

nu nimerește

trag cu dințt

l
săsărenilor. A

„boaba" din stîngul lui... Manea. Vecinii

o...
palme,
ei

1

unul.
acreaid îi răspunde 
nevesti-mi sau btl-

puternic al lui Manea întîlnește 
bara transversală . a porții sal- 
vînd pe dinamoviști de la un gol 
sigur. Scorul este majorat la 2—1 
în minutul 72 cînd Rotooșan por
nit de la apărare cu mingea, face 
o cursă spectaculoasă pe dreapta 
(extremele îl pot invidia) și pa
sează în careu lui Gabor care 
reia foarte rapid. Portarul dina- 
movist nu mai schițează nici o 
mișcare. Gol. 2—1.

Pînă la sfîrșitul jocului, Jiul 
domină cu autoritate (la atacuri 
i-a parte și apărarea) dar nu 
mai reușește să fructifice nici 
una din ocaziile avute. <

FORMAȚIILE : JIUL : Gram — 
ROMOȘAN, Tîlvescu, Farkaș — 
Cosmoc, 
(Toth), 
(Manea), 
DINAMO 
LUBAN,
KACS. Dull, PAVLOVICI, Dazso, 
TOMA, Gall, 1UTZE.

PENU — MANEA 
Crăciun, Ciurdărescu 

GABOR, NERTEA. 
SASAR : ERDELYI — 

Pop, Cupșu — SZA-

С. СОТО $ PAN
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Un Joc frumos și
In ultimul joc al campionatu 

lui, Știința Petroșani, pe teren 
propriu a reușit în compania e- 
chipei Dinamo Brașov să ofere 
publicului spectator venit în nu
măr foarte mare (1500) cel mai 
frumos joc. Studenții, hotărîți 
să-și mențină locul III în clasa
ment au luptat cu multă ambiție 
pentru obținerea celor 2 puncte, 
Dacă la început brașovenii i-au 
conducerea cu 2—0, 3—1, 4—3,
----------o------------------ ---------

Rezultatele campionatului 
republican de atletism pentru eepii 

- ETftPA OHaSEWEASCft —
‘ Duminiqă dimineața 

pe stadionul Jiul din Pe
troșani s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul 
ouB^pionatului republi
can de atletism pentru 
copii, faka pe oraș re
gional Petroșani. La con
curs au luat parte 115 
copii; reprezentanți ai 
școlilor de 7 ani nr. 1 
și nr. 2 din Petroșani, 
ai școlii de 7 ani din 
Petrila și ai școlii medii 
mixte din Vulcan. Rezul
tatele tehnice ale concursu 
lui: 60 nt. plat fete: I Ro
taru Angela — Petroșani; II 
Netezi Ana — Vulcan ; 
60 m. plat băieți: I Hlo
pețchi Constantin — Pe
troșani 1 II Barbu Ioan 
—- Petroșani; 200
plat băieți ; I Covacs 
Alexandru — Petroșani ; 
II Trandafir Ionel — Vul
can ; 300 m. plat fete: 
I Ermoiu Elena — Petro
șani, II Bobangă Ana — 
Petroșani ; 500 m. plat 
băieți : I Barbu Ioan — 
Petroșani ; II Dan Vla
dimir — Petroșani ;

m.

POPICE
Campionatul republican 
pe echipe inter regiuni

Judnd sub posibilități, echipa 
feminină Viscoza Lupeni a fost 
învinsă și pe teren propriu în 
meci revanșă de .către formația 
textilistă ,,U.T.A.“ Arad. Rezul
tat final : 1866 la 1950 p. d. în 
favoarea oaspetelor.

*

La băieți, însă, în meciul re
vanșă cu echipa „Voința" Cluj, 
echipa Jiul, comportîndu-se ex
celent, s-a calificat pentru etapa 
următoare.

Dacă după cele trei perechi, 
în prima zi, Jiul nu recuperase 
nimic din cele 77 popice pier
dute la Cluj, în ziua a doua, ul
timele trei perechi, au dus o 
luptă foarte interesantă. Jucăto
rii Gagyi și Albu reușesc, pînă 
la urmă, să refacă handicapul și 
aduc victoria gazdelor cu 4854 
p. d. față de 4774 p.d. cît au rea
lizat clujenii.

A L î N 7

feta 4 X 60 rn. fete; 
I Bobangă A., Stoica V., 
Savu E-, Rotaru A. — 
Petroșani ; II Cerghezan 
E., Nevezi A., 
R., Hristea M.
сап ; 
băieți : I Barbu 
Bogdan I., Rizea 
colac, Hlopețchi 
tanti n — Petroșani. II 
Szabo I., Iancu N., Bar 
Zeno, Trandafir I. — 
Vulcan ; Lungime băieți'.
I Hlopețchi Constantin
— Petroșani (4,77 m.),
II Szabo Iosif — Vulcan 
(4,48 m.) ; Lungime fete;
I — II Rotaru Angela
— Petroșani (3,92), I—•
II Bobangă Ana — Pe
troșani (3,92)» Ш Măn- 
dița Sevastița — Petrila 
(3,77 m.) ; înălțime fete: 
I Bobangă Ana — Petro
șani (1,25 m) ; II Nevezi 
Ana — Vulcan (1,15)
m. ;
Szabo
(1,37 
colae

Pardos
- Vul-

Stafete 4 X 60 ni.
Ioan, 

Ni-
Cons-

1

Realizări ale пмжсЙогіІОг 
Jc la Utnpârie

Bilanțul pe luna aprilie asu
pra activității colectivului secțfci 
lămpărie de la mina Petrii» s-a 
încheiat cu importante realizări. 
Fiecare din cei aproape 30 de 
muncitori de la acest loc ій’Ййп- 
că s-a străduit sâ folosească din 
plin timpul de lucru, să asigure 
întreținerea și să efectueze repa
rații de calitate la lămpile de 
mină. Acest lucru a făcut ca în 
cursul lunii trecute să fie eli
minate apFoape în 
damațiile minerilor 
ționarea lămpilor.

In luna trecută, 
aici a reușit sâ 
5.000 lei economii 
ționarea unor piese, folosirea ju
dicioasă a benzinei și altor ma
teriale și piese de schimb. în 
mod deosebit, în activitatea de 
fiecare zi, s-au evidențiat tov. 
Birtan Ștefan, Foro Ana, Sanda 
Aurelia, Hemeș Gonstantin, Ilin- 
cuță Marin și alții.

De asemenea, prin recondijio- 
narea unui însemnat număr de 
lămpi electrice de piept, dtegra- 

~ “ Emil și
au reușit 
de peste

întregime re- 
despre func-

colectivul de 
obțină peste 
prin recondi-

date, tovarășii Borodi 
Domnișoru Gheorghe 
să realizeze economii 
6000 lei.

o victorie meritată
acest lucru nu-i descurajează pe 
studenți și, din ce în ce mai a- 
tenți în apărare reușesc să re
facă handicapul și pînă la pauză 
să ia conducerea ’ cu 13—10. In 
partea a doua a jocului studen
ții reușesc să-și mărească avan
tajul la 19—10 prin golurile 
marcate de Ster, un foarte bun 
realizator al Științei în vîrstă nu
mai de 17 ani, dar Palkși Frantz 
de la Brașov refac handicapul. 
Jocul a luat sfîrșitcu scorul de 
24—19.

La desfășurarea jocului în cele 
mai bune condiții a contribuit 
arbitrajul autoritar și competent 
al lui Covaci din București.

S-au rema-rcat de la 
Petroșani Ster, Barabaș, 
și Pall, Frantz, Zamfir, 
Dinamo Brașov.

—o—
O ACȚIUNE BUNĂ
In urmă cu cîteva zile, perso

nalul sanitar care deservește ex
ploatările carbonifere din Valea 
Jiului a avut o ședință de lu
cru pentru a cunoaște mai în
deaproape condițiile de muncă 
din mine, legate de combaterea îm
bolnăvirilor de silicoză. Ьа fi
liala I.C.E.M.I.N., medicii au fă
cut cunoștință cu cele mai mo
derne metode de combatere a 
prafului silicogen care se experi
mentează la exploatări, iar în la
boratoarele institutului au luat 
cunoștință de tehnologia extrac
ției și preparării cărbunelui șl 
despre unele norme de tehnica 
securității muncii.

Dr. DIRLEA GEORGE 
coresplMtent

IU EBIT8RIMUIItl IU ІНІП:

Știința 
Irimie 
de la

ȘtiințaIn deschiderea meciului
— Dinamo Brașov trebuia . să 
aibă loc jocul de handbal fete 
dintre Școala medie mixtă Pe
troșani și Școala medie mixtă nr. 
7 Timișoara (campioana de anul 
trecut) în cadrul fazei de zonă 
a campionatului R.P.R. al școli
lor medii pe anul școlar 1960— 
1961. Echipa timișoreană nu s-a 
prezentat, elevele petroșănene ca- 
lificîndu-se pentru faza finală pe 
țară de la Constanța din 21—26 
iunie 1961.

LENIN — Despre stat
32 pag. 0,40 let 

, ★
Congresul al lll4ea al 

Uniunii Tineretului Muncitor
292 pag. 5,80 lei 
★

Gh. Di nd ere
Activul firi de partid — 

ajutor permanent al organi- 
-ației de bază

92 pag. 0,90 lei 
Lucrarea apare în noua colec

ție „Construcția de partid șl de 
stat" și împărtășește cititorilor 
experiența acumulată de o serie 
de organizații de bază din raio
nul Segarcea, în munca cu acti
vul fără de partid.

llulle nirlti liflitiini ішииіііі ii іцніііііг 
іеііініііг ігі«Ш Im jiihI№ I iiiglil

(Urmare din pag. l-a)

— Vulcan
înălțime băieți : I 

Iosif — Vulcan 
m.), II Rizea Ni- 
— Petroșani (1,35o

Ermoiu Elena, Școala 
de 7 ani nr. 1 Petro
șani (locul I la 300

- m. plat).

Rotaru Angela, Școala 
de 7 ani иг. 1 Petro
șani (locul I la 60 m. 

plat).

C. MORARU î
.♦

. i. - . •

NaraeroaM exemple arată par
ticiparea larg* a cetățenilor la 
îndeplinirea propunerilor făcute 
de ei. Realizările obținute pînă 
acum arătă o îmbunătățire sim
țitoare, față de trecut, în ceea ce 
privește realizarea propunerilor și 
sugestiilor oamenilor muncii. 
Deputați cum sîht tov. Șalo Iu- 
liana, Moldovan Paraschiva, Fe- 
ier Gheorghe, Roșnic Gheorghe 
și alții nu precupețesc nici un 
efort pentrti ta orașul și cartie
rele în care locuiesc si fie tot 
mai frumoase, mai bine îngri
jite.

- Cu toate acestea, în activitatea 
gospodărească a sfatului popular 
Petrila mai există unele lipsuri. 
Așa de; exemplu, nici pînă în pre
zent nu a fost amenajată piața 
dim Lonea și îndeosebi piața din 
Petrila pe care oamenii muncii 
o solicită de 2—3 ani. Pe stră
zile din oraș. circulă diferite a- 
nim*le fără însoțitori, deterto- 
rfnd zonele verzi, lucrările de be-

tonare a canalelor ce stnt în cura 
de executare.

De asemenea, nu toți depută
ții depun eforturi pentru mobili
zarea cetățenilor la înfrumuseța
rea orașului, nu se străduiesc să 

’ găsească soluții de rezolvare a 
propunerilor făcute de alegători. 
Nici amenajării parcurilor nu li 
se dă atenția cuvenită. De mul
tă vreme, parcul copiilor din Pe
trila a rămas în părăsire, nimeni 
nu se îngrijește de amenajarea 
lui.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri, comitetul executiv a stabi
lit ca în sesiunea din ziua de 17 
mai să analizeze felul în care 
deputății din circumscripțiile în 
care intră aceste obiective, reu
șesc să-și ducă la îndeplinire sar
cinile ce le stau.în față.

Fiecare deputat este dator să 
iupte cu însuflețire pentru înfru
musețarea orașului, pentru înde
plinirea cerințelor venite din ma
să, să ajute practic, la fața lo
cului, rezolvarea în bune condl- 
țiuni a tuturor sugestiilor oatne- 
nilor muncii.
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Plenara festivă a C.C. al P.C. din Slovacia
BRATISLAVA 15 (Agerpres). K. Bacileu, membru al Birou-
La 14 mai. la Teatrul Național lui Politic al C.C, al P.C. din 

Slovac a avut loc o plenară fes- Cehoslovacia, 
tivă a C.C. al P.C. din Slovacia, ' . . .
a Comitetului regional de partid zentat un raport consacrat celei 
din Slovacia de vest și a Corni-' de-a 40-a aniversări a Partidu- 
tetului orășenesc Bratislava; cu lui Comunist din Cehoslovacia, 
participarea conducătorilor orga- In numele delegației P.C.U.S. 
nizațiflor de partid, de stat și L. I. Brejnev a rostit o cuvînta- 
obștești din Slovacia. re de salut.

------------- " "•.............  --s

GENEVA: Conferința de presă a delegației Patet Lao

prim-secret ar al
C.C. al P.C. din Slovacia, a pre-

de-a 40-a aniversări a Partidu-

GENEVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Obținînd o serie de victorii a- 
supra rebelilor sîntem aproape de 
zdrobirea lor definitivă, se spu
ne în declarația făcută la 14 mai 
în cadrul unei conferințe de pre
să de delegația Patet Lao la 
conferința de la Geneva. Aspi- 
rînd însă spre pace, noi am răs
puns la apelul președinților Con
ferinței de la Geneva din 1954, 
ne-am declarat de acord cu înce
tarea focului, pentru ca la Gene
va să se poată deschide conferin
ța pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemei laotiene.

,Analizînd situația actuală din

im- 
în 

cele

Laos, șeful delegației, Vongvicit, 
a subliniat că făta amestecul a- 
merican, fără ajutorul militar a- 
cordat de Statele Unite, rebelii 
nu ar fi cutezat să se ridice cu 
arma în mînă împotriva patrio- 
ților, împotriva poporului. 

El a atras atenția asupra 
portanței instaurării păcii 
Laos prin tratative între
trei forțe care acționează în ța
ră. In același timp, pentru a se 
pune capăt imixtiunii americane 
care a dus la rebeliunea împotri
va guvernului legitim al prințu- 
lui Suvanna Fumma, pentru a 
se asigura o pace deplină și o 
neutralitate riguroasă, este nece-

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

Conferința polîtico-mîlîtară de la Na Men
NA MON (Agerpres). — TASS 

transmite :
Conferința politică și militară 

a celor trei părți — guvernul 
Suvanna Fumma, forțele Patet 
Lao și grupul de la Savannaket 
— pentru soluționarea pașnică a 
problemei laoțiene și-a început 
lucrările la 14 mai ora 10 dimi
neața (ora locală). La conferin
ță participă'șefii delegațiilor păr
ților și reprezentanți ai Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Laos.

Delegațiile au trecut la exami
narea procedurii lucrărilor con
ferinței și a ordinei de zi. S-a

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

căzut de acord să fie supuse spre 
examinare conferinței următoare
le probleme: încetarea focului, 
crearea unui guvern de coaliție, 
politica de pace și neutralitate a 
guvernului de coaliție, drepturile 
și obligațiile comisiei internațio
nale pentru Laos, libertățile de
mocratice și eliberarea deținuți-1 
lor politici, garanțiile păcii și 
neutralității, alegerile generale, 
abrogarea constituției fasciste și 
a acordurilor agresive (este vor
ba de acordurile încheiate de re
beli cu Statele Unite). Ordinea 
discutării acestor probleme va fi 
examinată în cadrul ședinței de 
luni.

Congresul al XVI-lea al P. C. 
Francez și-a încheiat lucrările

și muncitorești din Izrael, Elve
ția, Luxemburg, Canada, Austria, 
Danemarca, Norvegia, San Marino, 
precum și mesajele de salut ale 
partidelor frățești din India, Eire, 
Mexic, Cipru, Columbia, R.P.D. 
Coreeană, Bulgaria, Ungaria, R.P. 
Mongolă, R.P. Albania, R.P. Ro- 
mină, Indonezia, Chile, Ecuador, 
Turcia, Uruguay, Sudan, Irak, Ir
landa de nord, Spania și Portu
galia.

Congresul a aprobat în unani
mitate proiectul de rezoluție și 
a ales Comitetul Central și ce
lelalte organe conducătoare. In 
timpul unei scurte întreruperi a 
avut loc ședința noului Comitet 
Central în cadrul căreia a fost 
ales Biroul Politic și secretariatul 
Comitetului Central al Partidului. 
Au fost aleși membri ai Biroului 
Politic: Maurice Thorez, F. Bill- 
oux, J. Duclos, E. Fajon, L. Feix, 
B, Frachon, *G. Frischmann, R. 
Garaudy, R. Guyot, G. Marchais, 
L. Mauvais, W. Rochet, J. Ver- 
meersch. Secretar General al C.C. 
al partidului a fost ales tovară
șul Maurice Thorez, locțiitor al 
secretarului general — Waldeck 
Rochet, secretari: J. Dudos, G. 
Marchais, L. Figueres, R. 
G. Plissonnîer.

La sfîrșitul lucrărilor, 
rez secretar general al
P.C. Francez, a rostit cuvîntarea 
de închidere. ,

PARIS 15 (Agerpres)
In seara zilei de 14 mai Con

gresul al XVI-lea al Partidului 
Comunist Francez și-a încheiat 
lucrările. In ședința de după-amia- 
ză delegații la Congres au întîm- 
pinat cu entuziasm cuvîntările re
prezentanților partidelor comuniste

sară o. conferință internațională. 
„O asemenea conferință — a 
spus el — este singura cale pen
tru solutionarea pașnică a pro
blemei Laosului“. Nu există nici 
un fel de temei pentru a se a- 
mîna din nou începerea tratati
velor de la Geneva.

Replicînd diplomației americane 
și celor care o urmează, Vongvi- 
cit a condamnat cu asprime în
cercările de a aplica măsuri dis
criminatorii delegațiilor 
lui Suvanna Fumma și 
lui Neo Lao Haksat.

„Declar în modul cel 
tegoric că participarea
delegații la conferință este o con
diție absolut indispensabilă pen
tru solutionarea pașnică a pro
blemei Laosului. Dacă conferin
ța se va deschide cu participarea 
a 13 țări, fără participarea dele
gației Laosului, problema va ră- 
mîne nesoluționată". Nu avem 
nimic împotriva participării la 
conferință a reprezentanților gru
pului Boun Oum—Nosavan, a 
adăugat Vongvicit.

guvernu- 
partidu-

mai ca- 
acestor

te stat
ЫаЫкйв”

Petroșani

8WMWL EXPERIMENTAL
prezintă

marți 16 mai 1961,
la clubul minier Lonea 

miercuri 17 mai 1961,
la clubul minier Uricani 

joi 18 mai 1961,
la clubul minier Lupeni 

vineri 19 mai
Ia clubul

sîmbătă 20
21 mai 1961 în sala 

Teatrului de stat

JOCUL PRM0STEI 
St M ІмтНиЛн

Comedie în 3 acte 
de Marivaux

Regia artistici:
D. Căpitan»,, ! 

Scenografia : E. Moisr- C

1961, 
minier Petrii»

și duminică

I
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fiunim lUPEii î

Leroy și

M. Tho-
C.C. al

Sentința în „procesul" rușinos 
intentat lui F. Vettas

S. U. A. încearcă să atragă țările membre 
ale N.A.T.O. în acțiuni împotriva Cubei

WASHINGTON 15 (Agerpres)
Potrivit relatărilor agențiilor 

occidentale de presă, guvernul 
Kennedy, umilit și compromis 
pentru faptul că a organizat și 
sprijinit încercarea de invazie în 
Cuba, depune eforturi de a atra
ge țările membre ale blocului 
N.A.T.O. la noile lor acțiuni a- 
gresive împotriva Cubei. După 
cum transmite corespondentul din 
Washington al agenției France 
Presse, „în cercurile politice a- 
mericane s-a aflat că la recenta 
conferințș de la Oslo a consi
liului N.A.T.O.,' Statele Unite au 
cerut țărilor membre ale alianței 
atlantice să sprijine politica 
S.U.A. față de Cuba". Agenția 
adaugă că „reprezentantul S.U.A., 
la consiliul ministerial N.A.T.O. 
(secretarul Departamentului de 

Stat, Dean Rusk—N.R.), a cerut 
că aliații Statelor Unite să recu
noască că Cuba nu mai repre
zintă o problemă specific ame
ricană ci o problemă pentru toa
te țările membre ale N.A.T.O., 
în cadrul războiului rece".

------O------
întrevederea dintre șeful 

delegației indiene 
și A. A. Gromîko

GENEVA 15 (Agerpres). '
TASS. transmite:

La 15 mai K. Menon, șeful 
delegației indiene, l-a vizitat pe 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al Uniunii Sovie
tice.

In . cadrul întrevederii au fost 
luate , în discuție probleme legate 
de deschiderea cit mai grabnică 
a .conferinței internaționale pen
tru reglementarea problemei lao
tiene.

In aceeași ordine de idei co
respondentul agenției Associated 
Press precizează că la Oslo, Dean 
Rusk „a cerut în primul rîndl 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
Franței, Marii Britanii, Germa
niei occidentale, Italiei și celor
lalți să uzeze de influența și de 
mijloacele lor diplomatice în A- 
merica Latină cu scopul de a ob
ține sprijin pentru politica S.U.A. 
de izolare a lui Castro".

Corespondentul american arată 
că cererile formulate de Rusk la 
Oslo „nu au reușit să stîrnească 
prea mult entuziasm**.

1

ATENA 15 (Agerpres)
La 12 mai Tribunalul din 

tena a pronunțat sentința în ^pro
cesul" lui F. Vettas, acuzat de 
„activitate antistatală" pe temeiul 
că este membru la Partidului Co
munist din Greda. Lui i S-a atri
buit intenția de a organiza în 
anul 1960 în Grecia „dezordini 
de masă". Au fost deferiți; de 
asemenea, justiției patru cetă
țeni străini sosiți în Grecia în ca
litate de turiști. Ei au fost acu
zați de participate la ■„cazul" 
Vettas. Pe simplul motiv că unii 
dintre acești cetățeni sînt comu
niști francezi; autoritățile au for
mulat acuzarea de „complot" or
ganizat de Partidul Comunist din 
Grecia și Partidul Comunist Fran
cez împotriva Greciei.

Acest „proces" rușinos pus la 
cale de Asfalia (poliția politică) 
în scopul ațîțării isteriei antico
muniste, a eșuat Tribunalul a 
fost nevoit să recunoască nete
meinicia absolută a acuzațiilor. 
Prin hotărîrea sa; el a recunoscut 
de fapt că Asfalia a comis o sa-

A-
mavolnicie față de cetățenii fran
cezi sosiți în Grecia în calitate de 
turiști- și arestați de Asfalia în 
scopul ticluirii acuzației de „com
plot af comunismului internațio
nal împotriva Greciei*'.

Asupra hotărîrii tribunalului a 
influențat, de asemenea, puternicul 
val de proteste din lumea întrea
gă împotriva repetatelor procese 
intentate în Grecia' adversarilor 
politici ai actualului guvern.

Tribunalul a eliberat pe toți 
cetățenii străini, însă; fiind preo
cupat de onoarea uniformei As- 
faliei și dorind să O scape de 
rușine; l-a condamnat pe Vettas 
la un an închisoare.

Totodată, potrivit relatărilor 
presei; autoritățile intenționează 
să formuleze împotriva lui Vettas 
și acuzație de... „spionaj", în baza 
legii 3—5. Asupra lui Vettas pla
nează amenințarea de a fi deferit 
tribunalului militar.

Anunță concursul pentru 
ocuparea unui post de mais
tru întreținere utrlaj textil 
care se va ține în ziua de 
29 mai 1961.

Candidați) la concurs tre
buie să îndeplinească urmă
toarele condiții:

Să posede diplomă de 
maistru sau adeverință din 
care să reiese 12 ani vechi
me în funcția de maistru.

înscrierile se fac pini 
ziua de 25 mai 1961.

Informațiile se primesc la 
serviciul organizarea și nor
marea muncii din întreprin
derea Filatura Lupeni,

in
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V1ENA. La Viena are lac o 
întîlnire a partizanilor păcii din 
Republica Democrată Germană, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
R.F.G. și Austria. Participanții 
la întîlnire discută măsurile pen
tru asigurarea și consolidarea 
păcii.

OSLO. La Oslo a început o 
grevă a șoferilor de autobuze 
Ei cer majorarea salariilor.

MOSCOVA. Un grup dfe ge- 
niști sovietici a făcut inofensive, 
peste 13.000 de proiectile, mine 
și alte muniții care se aflau la 
un depozit lăsat de ocupanții 
germano-fasciști în orașul Feo
dosia (litoralul Mării Negre).

ATENA. In parlamentul Gre
ciei, toate partidele de opoziție au 
cerut dizolvarea organizațiilor 
neofasciste. Deputății opoziției au 
protestat împotriva faptului că

sub oblăduirea autorităților, în 
ultimul timp s-a intensificat con
siderabil activitatea teroristă a 
acestor organizații, au devenit 
mai dese atacurile huliganilor 
fasciști împotriva redacțiilor zia
relor, a organizațiilor și a unor 
cetățeni.

COPENHAGA. La scurtă vre
me după decolare au luat foc în 
aer și s-au prăbușit două avioa
ne cu reacție daneze: unul de tip 
.Super-Sabre F-100D" care de
colase de pe aerodromul Karup, 
și unul 
de la o 
belgiană 
vionului 
viața.

PHENIAN. La Muzeul revolu
ției din Phenian a avut loc des
chiderea festivă a expoziției „A 
40-a aniversare a Partidului Co
munist din Romînia".

„RF-84F", care decolase 
bază aeriană militară 
a N.A.T.O. Pilotul a- 

„RF-84F" și-a pierdut
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as- 
ităzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Roza vînturilor (reluare), 10,00 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 11,03 Teatru la microfon : 
„Sălbaticii", comedie de Serghei 
Mihaikov, 13,05 Prelucrări co
rale din folclorul nostru, 14,00 
Muzică populară romînească,
14.30 Uverturi și dansuri din o- 
perete, 15,10 Muzică ușoară de 
compozitori sovietici, 15,40 Din 
viața de concert a Capitalei,
16.15 Vorbește Moscova 1 17,30
In slujba patriei, 18,00 Jurnal de 
întrecere, 18,15 Program muzi
cal pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură,
19.30 Cîntă Sorina Dan șî No
rocel Dimitriu, 19,50 Cîntecul 
săptămînii: „Patrie, pămînt de 
aur" de Gheorghe Bazavan, ver
suri de Tiberiu Utan, .21,15 La 
microfon: Satira și Umorul (re
luare). PROGRAMUL И. 14,30 
Almanah științific (reluare),
15.15 Coruri și dansuri din o-

pere, .16,30 „Vino pe aleea tran- 
dafirilor", program de muzică 
ușoară, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,15 Prin stațiunile balneo-cli- 
materice — reportaj, 18,05 Con
cert de muzică ușoară, 19,30 
Răspundem ascultătorilor, 20,00 
Muzică de estradă interpretată de 
orchestra Radiodifuziunii din 
Lodz, 20,30 In pas cu știința, 
20,40 Muzică populară din Ar
deal, 21,15 Artiști care ne-au vi
zitat țara, 21,55 Moment poetic: 
Emil Isac, 22,00 Muzică coralăEmil 
romînească.

------o------

CINEMATOGRAFE
17 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Regele’ Neapolului; AL. 
SAHIA: Două etaje de fericire; 
PETRILA ; Portul fără apă; LO- 
NEA : Rătăcirile dragostei; ANI- 
NOASA: Hocheistul de rezervă; 
VULCAN: Pîine și trandafiri; 
LUPENI: In pragul furtunii; 
BARBĂTEN1: Ultima zi, prima zi.
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