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PRIMUL SEMESTRU S-A ÎNCHEIAT CU: 
REZULTATE DEOSEBITE ÎN ÎNDEPLINIREA 

ANGAJAMENTELOR
І Sarcini anuale
J • Depășirea planului anual 
i cu 220.000 tone cărbune, din 
ț care 83.500 tone cărbune coc- 
? sificabil.

• Obținerea unei productivi
tăți medii pe bazin de cel pu
țin 1,100 tone pe post.

* Prin reducerea consumului, 
ț îmbunătățirea calității, ' crește- 
T rea randamentelor să se obțină
J cel puțin 10—12 milioane lei 
I econom ii peste plan la activita- 
îflea globală a combinatului.
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La toate minele 
planul semestrial a fost 

depășit
Pentru înfăptuirea înainte de 

termen a angajamentelor asu
mate în cinstea aniversării parti
dului, minerii Văii Jiului au 
muncit cu avînt. Fiecare lună 
s-a soldat cu însemnate depășiri 
de plan obținute exclusiv pe sea
ma creșterii productivității mun
cii și a creării de noi capacități 
de producție. Cele mai bune re
zultate în muncă le-a obținut co
lectivul minei Petrila — colec
tiv fruntaș pe bazin — care și-a 
întrecut sarcinile de plan semes
triale cu 35.201 tone de cărbu
ne. Pe locuri de frunte în între
cerea pe bazin s-au situat șl co
lectivele minder Uricani și Vul
can. Minerii acestor două ex
ploatări au extras peste preve

derile de plan 27.153 tone și, res
pectiv, 27.527 tone de cărbune 
■'ocsificabil și energetic Sucrase 
demne de laudă au obținut și 
minerii de la Lupeni, Lonea și

„Nici un vagonet de cărbune 
rebutat"

iHta iiiititi ii iprijiiii 
lilnitlliili alliiH! tirliielil

Cu deosebită bucurie a fost 
primită de către minerii sectoru
lui V al minei Lonea inițiativa 
minerilor de la Lupeni „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist". Gu prilejul discuțiilor 
în jurul acestei inițiative, mulți 
comuniști din organizația de 
partid din sector s-au angajat 
să desfășoare o intensă muncă 
politică în rîndurile colectivului 
pentru ca toate brigăzile să-și 
aducă contribuția la îmbunătă
țirea calității producției, la ex
tinderea acestei inițiative.

După lansarea inițiativei, mi
nerii sectorului V și-au analizat 
posibilitățile de a trimite in
dustriei noastre socialiste cărbu
ne de bună caliate. De acum, ei 
aveau în față un obiectiv nou 
în cadrul întrecerii, un obiectiv 
precis pe care urma să-l reali
zeze, să aleagă cu grijă fiecare 
hueată de șist vizibil din căr
bune.

înainte de apariția inițiativei, 
mai erau și în sectorul V mineri 
care nu luptau pentru calitatea 
producției. Aceasta din cauză că 
nu fiecare brigadier, șef de 
schimb, urmărea zilnic produc
ția, nu imprima în sînul brigă
zii, desfășurarea unei munci con
știincioase pentru alegerea șis
tului vizibil din cărbune. Așa 
de pildă, la începutul lunii tre
cute în sector s-a constatat că 
minerii din schifnDuI condus de 
tovarășul Stelea Grigore, din a

Z. ȘUȘTAC
(Continuare în pag. 3-a)

S-a realizat * * 
în primul semestru

(Continuare în pag? 3-a) 

talia pentru calitate am dez
lănțuit-o pe toate fronturile. 
Cea mai mare contribuție la ex
tracția cărbunelui de calitate 
au adus-o comuniștii. Din ini
țiativa comitetului de partid, a 
fost dezbătută de către toate or
ganizațiile de partid problema 
calității cărbunelui. Cu ajuto
rul comuniștilor s-a reușit ca 
să se creeze o opinie de masă 
împotriva acelora care manifes
tă dezinteres în privința calită
ții. Au mai fost luate măsuri 
și de către comitetul sindicatu
lui care a convocat o ședință 
la care au participat toți fac
torii de care depinde calitatea 
cărbunelui. Cu această ocazie 
diferiți ingineri și tehnicieni ай 
vorbit celor" prezenți la ședință 
despre importanța calității căr
bunelui, dtespre metodele care 
trebuie folosite în extragerea 
cărbunelui de calitate (pușcarea 
selectivă, alegerea șistului vizi
bil). Cel mai mult însă s-a ac
centuat asupra conștiinciozității 
de care trebuie să dea dovadă
șefii de brigăzi și vagonetarii 
de la rol de care depinde în 
mare măsură calitatea cărbune
lui. Urmărind încteaproaDe oro- 
cesul de producție, acordînd un 
ajutor prețios brigăzilor, vom 
reuși și în al doilea semestru 
al anului să obținem rezultate 
frumoase, trimițîndu-le cocsarl- 
lor hunedoreni cărbune mai 
mult și de calitate superioară.

i
• 121.286 tone de cărbune *

peste plan, din care 53.706 tone ț 
cărbune cocsificabil. i

• Productivitatea medie pe J
bazin este în jurul a 1,081 tone ț 
pe post., J

• 7.568.000 lei economii peste ♦
plan la producția globală în ■ 
primele 5 luni. ț

«

Aninoasa. La mina Lupeni, cu 
toate greutățile avute în produc
ție, greutăți lichidate cu succes, 
s-au dat peste planul semestrial 
9463 tone de cărbune cocsifica
bil, iar la Lonea și Aninoasa 
planul a fost întrecut cu 13.540 
tone și, respectiv, 8.401 tone de 
cărbune.

O bună parte dfn realizările 
de pînă acum se datoresc mun
cii depuse în luna iunie, cînd la 
majoritatea exploatărilor planul 
de producție a fost depășit. In 
cursul acestei luni, colectivul 
minei Uricani s-a situat pe pri
mul loc în întrecere, depășihdu-și 
sarcinile de plan cu 16 la sută.

Cărbune de ca’itate 
superîoâfă' ” '

Nu numai în lupta pentru 
creșterea productivității muncii 
minerii raportează la încheierea 
primului semestru succese de 
seamă, ci și în lupta pentru îm 
bunătățirea calitativă a cărbu
nelui extras. Este un deosebit 
succes faptul că în al doilea tri
mestru al anului calitatea căr
bunelui recepționat la preparații 
a avut un procent de cenușă în 
medie mai scăzut cu 0,7 la sută 
față de normă. Pe baza îmbu
nătățirii calității cărbunelui brut, 
la preparații s-a putut spăla în 
bune condiții întreaga cantitate
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In semestrul care urmează vum trimite 
mal mult cărbune corsarilor

— Primele șase luni ale a- 
rastui an au fost încheiate de 
colectivul nostru cu un plus de 
26.546 tone de cărbune din ca
re 18.813 tone cărbune cocsi
ficabil, iar 7.733 tone cărbune 
energetic: Semestrul II al anu
lui pune în fața minerilor noș
tri sarcini și mai mari. Așa 
și-a începu convorbirea tovară
șul Cotoț Iosif, șeful exploată
rii miniere Vulcan cu un redac
tor al ziarului nostru.

— In semestrul care urmea
ză, principala atenție a noas
tră va fi îndreptată spre sec
toarele care extrag cărbune coc
sificabil. Și aoest lucru nu-i în 
tîmplător. Prin intrarea în func
țiune a bațeriei a IV-a de la 
Hunedoara minerilor noștri le 
revin sarcini și mai mari. îm
preună cu minele Lupeni și U- 
ricani, trebuie să asigurăm căr
bune de calitate superioară coc 
'arilor hunedoreni. Acest lucru 
:mpune ca să luăm o seamă de 
măsuri 
menite să asigure sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil 
cu 17—18 la șută față de capa
citatea de producție actuală a 
exploatării noastre. In acest sens, 
la cererea noastră, combinatul 
carbonifer ne-a aprobat — înce- 
■■’d cu 1 iulie a. c. — să pla

tehnico- organizatorice
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primită, iar indicele de recupe
rare globală a fost în ■ primele 
luni ale anului îmbunătățit , cu 
1,2 la sută la cele două prepa
rați!.

In luna iunie la toate exploa
tările, cu excepția minei Lonea, 
cărbunele a avut un procentaj de 
cenușă mai mic dtecît norma. La 
Petrila și Aninoasa cenușa din 
cărbune a fost cu 0,3 la sută și, 
respectiv, cu 0,8 la sută sub nor
mă, iar la Vulcan cu 0,9 Ia sută. 
La mina Lupeni procentul de ce
nușă a scăzut în iunie cu 1.1 la 
sută iar la Uricani cu 1,8 la 
sută. Această îmbunătățire cali
tativă a cărbunelui extras este 
în cea mai mare măsură datorită 
faptului că inițiativa „Nici; urr 
vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist” găsește o tot mai lar
gă extindere.

La Uricani — 
angajamentul anual 
aproape îndeplinit

Colectivul minei Uricani a re
purtat în acest an succese mari 
în îndeplinirea angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă. 
Față de sarcina sporită. de a da 
peste plan în anul acesta 30.000 
tone de cărbune, minerii de aici 
raportează că acum îi mai des
parte dioar mai puțin de 3.000 
tone de cărbune de îndeplinirea 
integrală- a1 acestui- angajament. 
La mina Uricani s-a obținut pî
nă acum cel mai înalt' nivel lai 
productivitatea muncii. Anga- 
'îndf-se să obțină un randament 
mediu anual de 1,220 tone pe 
post, minerii de la Uricani se 
mîndresc cu faptul că media pro
ductivității muncii lor este acum 
în jurul a 1,250—1.280 tone pe 
post. Printre brigăzile de mineri 
care au contribuit diin plin la 
aceste realizări se numără cele 
conduse de Timofte Spiridon, 
Teodorescu Stancu. Hrițcan Va- 
sile, Năsăleanu Miron, Poloboc 
Constantin, Neamțu Viorel șî 
altele.

săm o parte din forțele de mun
că din sectorul IV în partea 
vestică a minei unde avem ac
tualmente sectorul I cu ponde
rea cea mai mare de producție 
de cărbune cocsificabil. Prin a- 
ceastă reorganizare producția 
de cărbune va crește, iar regia 
va rămîne ca și pînă acum cea
Aeeeeseeeeeeeeeoaeeeeeeeeeeoeoeooee
CUVÎNTUL MINERILOR 

VULCANENI 
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folosită de sectorul I. Zilnic —- 
după calculele noastre provizo
rii — se vor economisi 15—20 
de posturi ceea ce va contribui 
simțitor la reducerea prețului 
de cost pe tona de cărbune.

Referindu-se la alte măsuri 
menite să asigure îndeplinirea 
și depășirea planului de produc
ție, tovarășul Cotoț a arătat:

—- In ultimele două luni treâ-' 
ba n-a mers prea strălucit la 
noi. Și aceasta din cauze obiec
tive, In primul rînd datorită 
ploilor abundente care au căzut 
în primăvară și chiar pînă în 
ultimele zile. Apa care a inun
dat unele galerii și abataje ne-a 
dat mult de lucru. A trebuit să 
folosim multă mînă de lucru

LA MINA LUPENI
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Directivele G.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la crea
rea P.C.R., au subliniat în mod 
deosebit necesitatea îmbunătățirii 
calității produselor în toate ramu
rile de producție ale economiei 
noastre naționale.

Prelucrarea la mina noastă a 
acestui document pînă la ultimul 
muncitor cît și munca politică des
fășurată de organizațiile de bază 
prin agitatori, au făcut ca re
zultatele să se vadă imediat. Ma- 
nifestîndu-și dragostea și devota
mentul față de partid și față de 
conducerea lui, pătrunși de impor
tanța luptei pentru cărbune de ca
litate tot mai bună, mai mult și 
mai ieftin, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la exploatarea noas
tră s-ău angajat să nu precupețeas
că nici un efort în lupta pentru 
calitatea superioară a cărbunelui. 
Astfel, colectivul exploatării noas
tre s-a angajat să reducă procen
tul de cenușă cu 0,2 puncte ; în 
prezent noi am reușit să ne înde
plinim angajamentul și chiar să-l 
depășim reducînd procentul de ce
nușă cu 1 la sută !

Comitetul de partid acordă o 
atenție deosebită problemei calită
ții cărbunelui, deoarece se cunoaș
te faptul că E.M. Lupeni, ani de 
zile, nu a reușit să se încadreze 
în norma internă de cenușă. In 
plenara sa lărgită ținută în. ziua 
de 28 iunie la care au luat parte 
conducerea exploatării, conduceri
le sectoarelor, maiștrii mineri, șefi 
de brigăzi și de schimb, comite
tul de partid de la E.M. Lupeni 
a pus în discuție probleme de im
portanță mare pentru activitatea 
economică a minei Lupeni. Una 
din aceste probleftie a constituit-o 
măsurile tehnicb-organizâtorice ce-

In Editura politică 
a apăiut:

CU. MWEJ
Raport asupra mersului 

îndeplinirii Directivelor 
Congresului al Ш-iea al 
partidului privind constru
irea socialismului la sate 
și dezvoltarea agriculturii.

Prezentat ia Plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 
iunie—1 iulie 1961.

Lucrarea a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă.

pentru îndiguiri și captarea a- 
pei. Гп multe abataje s-a lucrat 
cu randamente scăzute, s-a fo
losit mult material lemnos ceea' 
ce a dus la creșterea prețului 
de cost pe tona de cărbune. In 
momentul de față însă, situația 
locurilor de muncă se prezintă 
destul de bine. In toate abata
jele se poate munci normal. 
Intr-o singură zi din abatajele 
noastre au ieșit la ziuă 470 tone 
de cărbune peste prevederile 
planului de producție al exploa
tării. Pentru viitor avem asi
gurate fronturi de lucru. La 1 
iulie a intrat în producție un 
nou abataj frontal în blocul III. 
Avem în pregătire și, în acest 
trimestru vor intra în producție 
abatajele figuri 18, 17, 15 și 13 
dlin- blocul O. Au fost deschise 
încă alte două abataje cameră 
în stratul 5. Toate aceste lucrări 
de pregătiri vor asigura fron
turile de lucru necesare ce ne 
vor permite ca luna iulie s-o 
încheiem cu un plus de apro
ximativ 5000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic.

Vorbind despre calitatea 
bunelui, tovarășul Cotoț a 
tat în încheiere :

— Calitatea cărbunelui 

căr
ării-

este
pentru noi obiectivul nr. Г. Bă-

le mai bune pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui la E. M. Lu
peni.

Din referatul prezentat de tov. 
ing. șef Iliescu Gheorghe a reieșit 
clar că rezultatele obținute de 
exploatarea noastră în problema 
calității cărbunelui se datoresc con
ducerii cu multă chibzuință a ac
tivității de către comitetul de 
partid. In această plenară din 
referat și discuțiile purtate, au re*,  
ieșit rezervele interne care pot fi 
folosite pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, ca pușcarea se
lectivă în lucrări miniere cu in
tercalate de steril ; îmbunătăți
rea podirii în abatajele frontale 
din strate groase ; curățirea va*  
gonetelor pentru eliminarea șistului 
lipit în ele ; stimularea morală și 
materială a brigăzilor care dau 
cărbune curat • popularizarea la 
gazeta de perete, stația de am
plificare, prin panouri a brigăzi
lor care dau cărbune de bună ca
litate ; extinderea inițiativei lui 
Ghioancă Sabin, frontalist din ca
drul sectorului III, „Nici o tonă 
de cărbune rebutat pentru șist", 
inițiativă ce a fost îmbrățișată de 
multe brigăzi din cadrul minei 
noastre.

Pe lîngă aceste măsuri, comi
tetul de partid a indicat organi
zațiilor de bază că în adunările 
generale să se analizeze calitatea 
cărbunelui, să fie instruiți agita
torii și repartizați cu sarcini con
crete pe lîngă fiecare loc de mun
că. Mai sînt însă și brigăzi de mi": 
neri care dau cărbune de calitate 
slabă ; brigăzile conduse de Panțiru 
Gh. și Mesairos Gavrilă din ca
drul sectorului IV B, brigada lui 
Luca Vasile din cadrul sectorului 
V sud, muncitori ca Filip Gheor
ghe, Radulescu Gheorghe, Iamandi 
loan, Epure Constantin și alții 
care se preocupă slab de alegerea 
șistului vizibil din cărbune.

In munca ce s-a desfășurat pen
tru calitatea cărbunelui evidențiem 
în mod deosebit sectorul III care 
a obținut cele mai frumoase re
zultate, prin munca dusă de colec
tivul sectorului și de către orga
nizația de partid. De asemenea, 
au obținut rezultate bune sectoa
rele I A și IV A ; toate sectoarele 
sînt pe drumul bun în vederea 
îmbunătățirii calității cărbunelui.

CARPEN IOAN
activist al comitetului de partid 

mina Lupeni
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De vorbă cu antrenorul Marian Bacii
in scopul de а satisface curio

zitatea cititorilor noștri în legă
tură cu unele amănunte privind! 
reintrarea echipei de fotbal Jiul 
în categoria A ne-am 
tovarășului antrenor 
Bazil.

adresat 
Marian

ÎNTREBARE : Cum e 
prima întrebare .se referă 
mul seismograf ic" dacă 
numi așa, al echipei pînă 
etapă.

RĂSPUNS: Ar fi 
foarte multe de spus 
timp de aproape un an 
cît împreună zi de zi

și firesc, 
i la dru
se poate 
la ultima

pe afe turului, cînd datorită 
prasolicitării, echipa a dat 
randament slab și ultimelor me
ciuri dim campionat cînd miza 
era deosebit de mare. Consider 
însă că în aceste ultime meciuri 

‘ echipa a dat tot ce a putut și a- 
ceasta înseamnă încununarea e- 
forturilor noastre practice, 
ce și de educație dtn întreg 
piomatul.

su- 
un

fizL 
СЙЛ1-

desigur 
deoarece 

am mun- 
cu acest 

lot și am trecut desigur prin 
multe momente nodale demne de 
a fi consemnate. Aș vrea să vă 
spun că atunci cînd am preluat 
antrenarea echipei mi-am dat 
seama de lipsurile și golurile din 
ea. Prima grijă a fost deci nu 
ridicarea echipei, aș fi fost prea 
pretențios, ci aducerea ei la linia 
de plutire. Este vorba de resta
bilirea disciplinei, a conștiincio
zității în pregătire, a unei vieți 
ordonate. In mare parte am reu
șit. Altfel, nici mi am fi putut 
obține rezultatele care se cunosc. 
S-a imprimat deci o linie sănă
toasă în echipă ținîndu-se cont 
și de indicațiile F.R.F. cu privire 
la noua orientare a fotbalului. 
Nu am reușit însă cu toate în
cercările, să pun la punct îna
intarea. Băieții au rămas pe 
mai departe fricoși, lipsiți de 
răspundere în fața porții, pentru 
că de știut, știu să tragă 
de bine la poartă, dovadă 
namentele, dar teama de 
greși, i-a dus la pripeală 
precizie. Am avut cîteva mo
mente grele: ultimele două eta-

destul 
antre- 
a nu 

și im-

: CUPA I.R.T.A. :
І întreprinderea regională de • 
î transporturi auto — Deva a J 
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♦ sportive între unitățile sale din

I
t I . 1 S .

I.R.T.A." pe cale de a deveni 
tradițională.

т Prima etapă a acestor între- 
І ceri sportive s-a dtesfășurat 
ț duminică la Petroșani cu par- 
ț ticiparea formațiilor sportive 
t din autobazele Deva și Petro- 

j șarli la trei discipline sportive ț
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organizat mai multe întreceri J
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• ♦ de 5^4 : Vîrlan 3 victorii, Ho- • 
tea și Lîșnican cîte una. • 

Meciul de volei a dat cîștig | 
de cauză tot petroșănenilar J 
deși .nu s-a jucat decît un sin
gur set, cîștigat de aceștia cu 
15—2. In setul următor, deve
nii au dat loc Ia discuții și 
proteste nejustificate,, meciul 
întrerupîndu-sp. Astfel prima 
etapă a, cupei a fost cîștigată 
cu 2—1 de autobaza Petroșani 
urmîne ea etapa а ІГ-a să se 
desfășoare ■ la Deva, ■8 *

și anume : fotbal, șah și volei;
Iptîlnirea de fotbal s-a ter

minat cu victoria. devenilor 
(2—1) stabilită în cea 
doua parte a meciului. In 
ma parte, petroșănenii au 
cat mai mult, dar în repriza 
a doua deși au deschis scorul J 
în minutul 49, au părăsit te-* 
renul învinși. •

Iri schimb, în' întîlnirile de! 
șah, au cîștigat reprezentanții» 
autobazei Petroșani cu scorul •

de-a 
pri-' 
ata-

pire-ÎNTREBARE: Care este 
rea dvs. despre viitorul lottdui ?

RĂSPUNS: Din punct de ve
dere al tuturor laturilor pregă 
tirii țin să evidențiez în mod 
special, deși au avut o purtare 
meritorie toți, pe Crtznic, Tîlves- 
cu, Romoșan, Farkas, Penu, Ga
bor. Mettțione2 că ’n tot campio
natul nu am avut nici o elimi
nare de pe teren. Cred că valoa
rea Iotului este satisfăcătoare. 
Sînt de părere însă că pentru a 
scăpa de „emoții'*  este totuși ne
voie de îmbunătățirea lotului atît 
în înaintare cit șl în apărare. Cei 
care vor rămine vor trebui să se 
pregătească și mai temeinic a- 
vînd în vedere mărirea răspun
derii în campionatul categoriei 
Aj precum și creșterea pretenții
lor publicului.

dvs.

plec 
la 

Nu

INTREBARE‘ Am dori să ne 
spuneți ceva despre planurile 
personale de viitor.

RĂSPUNS: Zilele acestea 
la un curs de specializare 
Cîmpina, trimis de F.R.F.
știu deci care vor fi sarcinile în
credințate de federație la sfîrșitul 
cursului. In orice caz în ziua de 
20 iulie cînd va avea loc ședința 
de analiză a campionatului și 
vom reîncepe pregătirile, voi ști 
precis dacă mi se va îndeplini 
dorința de a rămîne alături de 
cei cu care am obținut un aseme
nea succes sau voi primi alte 
sarcini. Țin să mulțumesc și pe 
această cale tuturor 
ne-au dat un ajutor 
pentru a atinge acest

celor care 
substanțial 
țel frumos.

D. MIHAIL
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Tinerii cooperatori 
vor să facă sport, dar...

In anii trecuți tinerii coopera
tori, făcînd parte din asociațiile 
sportive de pe lîngă cooperativa 
„Jiul" Petroșani și „Sprijinul 
minier” Lupeni practicau diferi
te sporturi fiind prezenți la a- 
proape toate întrecerile organi
zate în Valea Jiului. In prezent 
însă activitatea acestor asociații 
este foarte slabă. De fapt nu e 
xistă nici un consiliu, adunări 
nu s-au ținut de mult timp, iar 
cotizațiile nu s-au adunat de 
Jcc, deși aici sînt înscriși peste 
300 membri U.C.F.S. La între
cerile cultural-sportive tinerii 
cooperatori nu au fost antrenați 
decît în număr foarte mic de că
tre alte asociații sportive. In a 
ceasta perioadă, în anii trecuți 
se desfășurau întrecerile sporti
ve din cadrul Voințiadtei, în a- 
cest an nici nu se vorbește de 
așa ceva.

Dacă la Lupeni au existat u- 
nele încercări de a se organiza 
secții de tenis și volei în schimb 
Ia Petroșani, deși există un club 
corespunzător întreceri de șah 
și tenis de masă nu se organi
zează. Organizațiile de tineret, 
conducerile cooperativelor au 
datoria să se ocupe îndeaproape 
de felul în care tinerii coopera
tori își petrec timpul liber răs
punzând prin acțiuni concrete 
dorinței lor de a face sport.

S. BALOI
instructor U.C.F.S.

Cei mai buni cic’ișfi 
din î.onea

Duminică, Asociația sportivă 
Parîngul î.onea a organizat eta
pa pe oraș a concursului repu
blican de biciclete, de oraș pe a- 
nul 1961. La această competiție 
au participat 18 băieți și 6 fete 
dintre cei mai buni cicloturiști. 
Străbătînd 4 km. pe traseul Lo- 
nea — Petrila și retur tinerii ju
niori au obținut un timp foarte 
bun. Pe locul I s-a clasat Vintze 
Tamas. La seniori (6 km. — Lo- 
nea Petroșani) a cîștigat Lacko 
Zoltan, iar la fete (2 km.)’ pri
ma a sosit Kraibic Magdalena.

oeeo

Pe terenurile de
Deși programul manifestărilor 

cultural-sportive din cadrul fa
zei orășenești a concursului fu
sese afișat cu cîteva zile înainte, 
totuși sîmbătă seara orașul Vul
can era neschimbat. Duminică 
dimineața însă cînd locuitorii 
s-au trezit în marșurile fanfa
rei, orașul era pavoazat de săr
bătoare; un grup de tineri en
tuziaști, sacrificaseră cîtpva ore 
de somn pentru a pavoaza stră
zile, stadionul, clubul. Așa a în
ceput concursul cultural-sportiv 
al tineretului de la Vulcan. Di
mineața, tineri și vîrstnici, au 
fost prezenți pe stadion atrași 
de întrecerile de atletism, ciclism 
și fotbal. Favoritul I al pistei, 
alergătorul de la 2000 și 5000 
m. plat. Danciu Petre de la B- 
nergia Paroșeni, a fost și ciș- 
tigătorul acestor probe. La șah 
orașul Vulcan va fi reprezentaț
ia faza următoare a concursului 
de jucătorul Ciortea Ion.

Dqnă-amiază oamenii muncii 
din Vulcan s-au adunat- la club. 
Aici, aproape 200 de artiști a- 
rnatori s-au perindat pe scenă 
disputîndu-și întîietatea. La dan
suri a cîștigat formația clubului, 
în timp ce la brigăzi artisrice 
de agitație locul I a revenit ce
lor de Ih Paroșeni. De remarcat 
numărul mare de recitatori șî

sport și pe scenă
soliști vocali care au pus la grea 
încercare juriul în stabilirea ce 
lor mai buni.

Pînă seara tîrziu la Vulcan a 
vibrat atmosfera întrecerilor atît 
pe terenurile de sport cît și pe 
scenă, faza orășenească a con
cursului cultural-sport.v consti
tuind un prilej de trecere în re
vistă a celor mai buni tineri ar
tiști amatori și sportivi precum 
și un moment de pasionante în
treceri.

N. ROVENȚA 
corespondent

ridică un glob de aur. Șiroaie 
vestec pretutindeni primele 
dimineții : 4, 5, 6. Bună diminea
ța 1 Valea Jiului se trezește în- 
tr-o nouă zi.

Pe dramurile care duc la între
prinderi nu pot fi văzuți oameni 
îndreptîndu-se în grupuri, grupuri 
cu pașii iuți spre locurile lor de 
muncă. Se pare că orașele dorm 
încă ; azi e zi de odihnă. Liniș
tea aparentă e totuși înșelătoare. 
Zilele de odihnă nu șînt lipsită 
de activitate. Oamenii muncii și-au 
întocmit din vreme un bogat pro
gram pentru ca ziua de duminică 
să fie cît mai plăcut șî instructiv 
folosită. Iată-'i pe unii ureînd pe 
creste de deal. Ei poartă pe 
umeri rucsacuri ghiftuite cu me
rinde bogate și ceva... udâtură. 
Mai harnici decît alții, încă îna
inte de ivirea zorilor, pe malul 
Jiului s-au așezat la pîndă... pes
carii. Spre cabanele 
și Cîmpu lui Neag se îndreaptă 
motociclete, mașini.
băncile au fost ocupate. „Cîte bor
deie atîtea obiceie* ’ — spune o 
vorbă din bătrîni. La fel se poa
te spune și despre felul în care 
ziua de odihnă a fost folosită de 
oamenii muncii de pe cuprinsul 
Văii Jiului.

de la Rusu

In parcuri,

tribunele stadionului erau ocupate 
de nelipsiții spectatori lupeneni. Pe 
teren se întîlneau într-un meci a- 
mical două categorii de jucători 
de fotbal : slabi și grași. A ;t 
un număr de atracție care а stars 
spectatorilor lacrimi de... rîs. For
mația de slabi aliniată a cîntărit 
în total 525 kg. pe cînd cea a 
grașilor 1186 kg. fără a lua în 

t seamă greutatea celor 10' „rezer
viști" de la tușă. Un’1 cronicar 
șportiv ar fi avut mult de mun
cit la acest meci. Iată numai cî- 
țeva faze din desfășurarea jocului.

In primele 15 minute din prima 
repriză poarta grașilor este în 
mare primejdie. ’ Fundașul (Jttb 
dorind să degajeze mingea -de la 
marginea careului de 5 metri, lo
vește în... pămînt. Mingea se ros
togolește cîțiva metri pînă la pi- 
ciarele unui atacant „slab" care 
șutqază puternic de la 10 metri 
din fața porții în... fanionul de la 
colțul. terenului. ..

Același; fundaș Utto dorind să 
stăvilească un atac al „slabilor" 
îl ajută pe portarul echipei sale 
prinzînd cu brațele mingea care Se 
îndrepta spre poartă. Loviturar-de 
11 metri trasă de Szaloni ЕЬіл- 
deriu direct în„. portar. Mingea 
ricoșează din acesta pe teren și 
același Szaloni o reia de la 5 m. 
peste poartă. Deși jocul s-a des
fășurat în limitele sportivității au 
fost semnalate cîteva faulturi ca 
de pildă cele comise de Hlncilă-

Pe firul Jiului
Cabana de la Cîmpu lui Neag 
găzduit sîmbătă noapte un nu-a

1 .;s,H
■ я

măr mare de excursioniști: mi
neri, lucrători din comerț, ingi
neri și tehnicieni da, la C.C.V.J. 
La ora 10 seara nu mai era un 
pat ne ocupat. Intîrziații, au con
simțit fără pic de supărare, să 
doarmă sub acoperișul cerului. 
Aerul curat, cerul brodat cu stele 
și luna plină i-a ademenit. Dimi
neața, excursioniștii și-au conti
nuat druniul la, Buia și în munții 
din împrejurimi. Urmînd firul 
Jiului pe șoseaua care duce de la 
Cîmpu lui Neag la Uricani am 
întilnit zeci de 
clete și mașini.

La intrarea 
face o cotitură, 
gă minioase lovind stîncile. Apoi 
se domolesc, ai zice că-s o sticlă 
de culoare verzuie. Pe un braț de 
slîncă ce se întinde în apă i-am 
văzut făcînd plajă pe minerii 
Irimia loan, Lițcan Gheorgbc, 
Neagu loan, toți din brigada con
dusă de Neamțu Viorel. Era prin
tre ei și maistrul miner din revi
zui tov. Busăcesctt loan. Laolaltă 
în producție, laolaltă la plajă. To
lăniți pe stînci ei jucau table. Din 
cînd în cînd socotind ca soarele 
„i-a prăjit" îndeajuns se răcoreau 
în apă.

Număr de atracție

motociclete, bîci-

în Uricani, Jiul 
Apele lui spume -

Lupeni. Deși campionatul de 
fotbal a luat sfîrșit și „Minerul"

O MII

(50 kg.) asupra lui Barany CTSO 
kg) N Scor final 2—2.

La Gambrinus 
se servește 

bere proaspătă și rece
Sînt cunoscute frumusețile din 

defileul Jiului. Dar parcă ori, de 
cîte ori le-ai vedea nu te saturi 
admirîndu-le. Dealurile din apro
pierea grădinei „Gambrinus" erau 
pestrițe de vizitatori. Sute de fa
milii din toate localitățile Văii 
Jiului și-au petrecut ziua de odih
nă în aceste locuri pitorești. Nu 
puțini din aceștia au făcut, cîte 
un popas și la restaurantul „Gam
brinus" unde s-au răcorit cu bere 
proaspătă și rece. Cu greu au reu
șit să fac-ă față comenzilor cei 6 
ospătari.

S- au vîndut în această zi la 
„Gambrinus" 1400 litri de bete, 
1300 de mici, 200 de grătare. 
Și asta fără a socoti . produsele 
vîndute la bufet.

Excepții
Mii de oameni ai muncii de pe 

cuprinsul Văii Jiului și-au petre
cut plăcut ziua de odihnă. Au fost 
însă și din aceia care prin natura 
muncii lor au fost la... posturi. 
Artiștii amatori, lucrătorii din 
T.A.P.L., multi șoferi au muncit 
conștiincios pentru ca această zi 
să le fie altora cît mai frumoa
să. Au mai fost însă și din aceea 
cărora zilele le-au, intrat tn sac, 
ele nu le mai ajung. Unul din a~ 
ceștia este Kadaș Ernest, student 
la Institutul de mine din Petro
șani. Pentru a se pregăti în vede
rea examenelor el . 
în pădure la umbra

Acestea sînt doar 
excepțiile nu schimbă

...2 iulie 1961. In 
ceasta zi consemnează 
cele 52 zile 
le dintr-un 
acestei zile 
fost întoarsă 
mulțumiți :

s-a refugiat 
brazilor, 
excepții. Și 

i regula.
calendar a~ 

una din 
de odihnă dumlnica- 
an. înainte ca fila 
din calendar să fi 
oamenii și-au spus 

,a fost o zi frumoasă".

C. MORARU
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S-au evidențiat in această muncă, 
brigăzile conduse de Ghioancă Sa
bin, Ghioancă loan și Spînu Pe
tru din sectorul III, Feher Vasile 
de la I A, Sfitlic Ioan de la IV 
A, Sălceanu Petru de la V sud și 
alții. j.

Al doilea punct prindpal care 
s-a discutat în plenară au fost sar
cinile trasate de comitetul de par
tid de la exploatarea noastră în
tregului colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni în ceea ce pri
vește creșterea producției de căr
bune și îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August.

Luînd cuvîntul la acest punct, 
tov. Ana Ferdinand, secretarul co
mitetului de partid al minei Lu
peni, a arătat că din analizele 
făcute cu ocazia consfătuirilor de 
producție, s-a ajuns la concluzia 
că mina noastră a atins un nivel 
de producție record în ' ultimiil 
timp și că avem toate condițiile 
ca ^angajamentul nostru de 25.000 
tonei cărbune cît și randamentul 
și economiile asumate să le înde
plinim și să le depășim înainte de 
termen. Cu această ocazie eL a 
chemat întregul colectiv la o . mun
că mai bine organizată. Producția 
noastră va crește în trimestrul IV. 
Comitetul de partid prevede din 
timp toate măsurile ca media zilnică

ce va trebui să о гсаііідпі în tri-» 
mestrul IV să ie realizeze încă din 
trimestrul III.

In cuvîntul său, tov. ing. Nico- 
tici Nicolae, șeful exploatării, 
mulțumit 
muncitori 
nute și a 
ca să se 
pentru ca 
care trebuie să o dăm în trimes
trul IV să se realizeze ritmic încă 
în trimestrul III. De asemenea, el 
a indicat sarcinile noi ce revin in
ginerilor și tehnicienilor în vede
rea luării celor mai bune măsuri 
ca în luna iulie, să obținem re
zultate deosebite la mina noastră.

Propunerile 
partid au 
de alți 
exemplu : Spînu Petru, Ghioancă 

, Sabin, responsabili de brigăzi din 
marile frontale ale sectorului III. 
El s-au angajat să muncească cu 
însuflețire pentru ca sectorul III 
să fie fruntaș continuu pe exploa
tare, iar angajamentul sectorului 
de 15.000 tone cărbune ce trebuie 
să fie realizat pînă la 23 August 
să fie îndeplinit și depășit.

a 
întregului colectiv de 
pentru rezultatele obți- 
făcut un apel călduros 
depună toate eforturile 
nivelul producției pe

comitetului 
fost sprijinite 

tovarăși ca

de 
și 

de

NOTA

Necazul bâtrineluhn
Un bătrînel, cam gîrboy, spri- 

jinindu-se în cîrjă, părtd t0re 
nemulțumit și discuta aprins cu 
un factor poștal din Vulxjan în 
fața oficiului.

— l-am spus de zece ori pînă 
acum șefului dumitale că noi, 
cei care locuim în Morișoafa, 
n-avem nici o cutie de poștă pen
tru scrisori. Ia gîndește-te dum
neata la bătrînețele 'mele: cît 
timp trebuie să fac din Morlșoa- 
ra să pun o scrisoare la poștă 
pentru nepotul meu care-i căta- 
nă ? Apăi bine-i asta ? N*aveți  
cutii? Nu se găsesc în1 Petroșani' 
ori în toată țară ?

Bătrînelul părea tare supărat. 
Poștașul a încercat 
molească însă n-a fost chip A 
plecat dînd din cap nemulțumit 
și strigînd într-una ..sînteți niș-. 
te birocrați, asta-i“.

Verificînd cele spuse de bătrîn, 
am constatat că într-adevăr-era 
nemulțumit pe drept. In cartie
rul Morișoara din Vulcan este 
necesară o cutie pentru scrisori1.-. 
Asta este dorința locuitorilor din 
cartier. Și nu ar fi rău dadă con*  
ducerea oficiului P.T.T.R. Vulcan 
ar ține cont de ea.

F. NICU

să-1 mai do-

• •
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Reparațiile 
au fost efectuate

Ca răspuns la „Scrisoarea des
chisă către S.T.R.A." publicată 
în ziarul „Steagul roșți“ nr 
3632 dig.J 7.țiunle A c. conduce
rea sectorului ne comunică : 
Transportul de muncitori din lo
calitățile Vulcan, Iscroni. Live- 
zeni și Petroșani la E. M Ani- 
noail se execută cu 14 autodube. 
DurÎ o verificare amănunțită, 
S.T.R'.A. a constatat că sesizarea 
este justă și a 
ță acoperirea 
tăblii noi.

dispus de urgen- 
autodubelor cu

Lucrări noi apărute
Semiconductoarele în industrie

de Qostin Gheorghiu- și Miron 
Gheorghiu (266 pag., 7,20 lei).
Lucrarea cuprinde elementele 

și dispozitivele semiconductoare 
și aplicațiile lor în industrie.

In primul capitol se expun 
succint proprietățile generale ale 
semiconductoarelor și dependen
ța lor de factorii externi

Al doilea capitol din lucrare 
cuprinde elementele și diipozitf- 
vele semiconductoare — 
steare, termogeneratoare, 
tun termoemisive. diode 
conductoare, tranzistoare. 
celule și tuburi fotoelectrice etc.

In capitolele următoare (cap. 
III—VIII) se descriu aplicațiile 
dispozitivelor semiconductoare, 
exemp!ificîndu-se cu scheme con
crete domeniile industriale în 
care pot fi folosite

în Editura Tehnică
Lucrarea interesează inginerii 

și tehnicienii electroniști, precum 
și alte categorii de cadre tehnice 
cu preocupări în domeniul folo
sirii semiconductoarelor.

termî- 
stra- 

semi- 
ferlte,

Lucrări de întreținere 
și consolidări în construcții 

de S Tologea (208 pag., 5,55 lei)
In lucrare se arată necesita

tea și modul de executare, la 
timp și în bune condiții, a dife
ritelor lucrări de întreținere șl 
reparare necesare conservării 
fondului de locuințe existent, in- 
sistîndu-se în special asupra lu
crărilor de consolidare, care con
stituie un aspect foarte impor
tant al acestor probleme.

Lucrarea se adresează tehni
cienilor și inginerilor construc
tori care se ocupă cu întreține
rea, repararea și consolidarea 
clădirilor de locuit

Munca politică in sprijinul îmbunătățirii 
calității cărbunelui

(Urmare din pag. l-a)
ta— ■ . -■>

batajul nr. 505, nu privea noul 
obiectiv de întrecere ca unul, din
tre cele mai importante care în 
momentul de fată stă tn cen
trul atenției fiecărui miner. S-a 
întîmplat că la un control fă-

■ Cut întnunul din vagonetele ce 
purta numărul brigăzii 505 s-ai 
găsit mai mult șist printre care 

a cîntăritși un bulgăr care
31 kg.

Imediat la- ieșifea 
gitatorul Marian N. 
minerii din schimbul 
Grigore la fața locului 
a-și vedea producția Agitatorul 
a vorbit minerilor despre chel- 

' tuielile care se fac în plus cu 
transportarea șistului la supra
față, i-a îndemnat să trimită din 
abataj cărbune de calitate, fără 
șist vizibil. Aceștia au înțeles că 
nu au făcut tot ce nuteau să 
în această privință.

Intr-una din convorbirile 
te cu această brigadă și 
Stan loan, candidat de par . 
care de fapt este și șeftil brigă
zii, printre altele a spus:

— Nu m-am simțit bine a 
tunci cînd m-am dus să văd 
bulgărele de șist atît de mare 
pe care voi I-.ati introdus în (va- 
ponetul cu cărbune. E vorba și 
de prestigiul brigăzii., Cred că 
fiecare din noi și în primul rîud 
eu. va trebui să se străduiască 

* maj mult să dea o producție de 
calitate fără nici o bucată de 
sist vizibil, să lucrăm în așa fel 
îneît să nu avem rebutăt nici un 
vagonet de cărbune pentru șist.

Pentru extinderea inițiativei 
minerilor de la Luoeni, biroul 
organizației de bază a indicat

șut a- 
chemat

din 
a

tov Stelea 
pentru

facă

avu-
tov.t
•țid.

conducerii sectorului să reorga- 
) nîzeze unele brigăzi în așa fel 
1 îneît în fiecare să existe comu

niști care se află în primele rîn- 
duri pentru calitatea cărbunelui. 
De asemenea, mai mulți membri 
și candidați de partid cum sînt 
tov. Mușat Nicolae, Turdfeanu

■ Nicolae, Stoica Ioan, Nagy E 
duard, Petrie Amos și alții au 
primit sarcini din partea birou
lui organizației de partid să 
răspundă de calitatea producției 
în brigăzile și schimburile din 
care fac parte, să desfășoare o 
susținută muncă politică de ma
să în turtii inițiativei. Tot în 
scopul sprijinirii acestei inițiati
ve au fost instrniți agitatorii din 
sector care au organizat cu mi
nerii convorbiri în problema ca
lității. Agitatori cum sînt tov. 
Danciu Moise, Toacă Ștefan și 
alții au ținut convorbiri în sala 
de apel, în abataje, pe fiecare 
schimb în carte, unde au vorbit 
minerilor despre importanța e- 
conomică a inițiativei minerilor 
de la Lupeni, au popularizat o- 
perativ primele rezultate obți
nute de minerii fruntași ai Văii 
Jiului în lupta pentru calitate.

Mineri fruntași, comuniști de 
nădeide ca David Gheorghe, Ian- 
cu Nicolae și alții au fost îndru
mați să se ocupe de unii mineri 
si șefi .'de schimb cum sînt Deak 
Aron, Popa Achidin, Rusii Ga
vrila, care mai strecurau în căr
bune șist și nu controlau calita
tea cărbunelui. De asemenea, co- 
munfstH și agitatorii organiza
ției de bază au arătat practic 
minerilor felul în care poate fi 
redus șistul vizibil din cărbune, 
au vorbit despre pușcarea selec-

să nu avem 
cărbune re
in ’sectorul 
ca cele con-

tivă a frontului de lucru, alege
rea șistului în abataje, de pe 
transportoarele cu raclele și la 
gurile de rostogol.

In urma intensificării giuncii 
politice de masă în sprijinul ■ 
inițiativei, colectivul sectorului V 
a reușit să dea cărbune din ce, 
în ce mai bun. Dacă în luna mai 
a spus inginerul Marian Nicolae, 
șeful sectorului, noi am avut 78 
tone cărbune rebutate pentru șist 
vizibil, în luna iunie nu am a- 
vut decît 23 tone rebutate și spe
răm că luna aceasta 
nici un vagonet de 
butat pentru șist, 
nostru avem brigăzi
duse de tov. Toacă Ștefan, Dan- 
ciu Moise care luna trecută nu 
au avut nici un vagonet-de căr
bune rebutat. De asemenea. • și 
minerii din frontalul 141 con
duși de tov Timar Gheorghe au 
pornit pe drumul bun în ce pri
vește îmbunătățirea', calității pro
ducției.

Biroul organizație' de bază 
văzînd primele rezultate și-a dat 
seama că există posibilități ca 
fiecare brigadă să dea un cărbu- • 
ne curat, fără șist vizibil, să a- 
nlice inițiativa minerilor de la 
Lupehi. In acest scop organiza-1 
ția de bază din sectorul V al mi
nei Lonea și-a propus să desfă
șoare o largă muncă politică de 
mașă în rîndurile minerilor, să 
popularizeze operativ, rezultatele 
obținute în întrecere prifr înter-, 
mediul gazetei de perete șî al 
panoului de- onoare; Șa facă to- " 
tul ca întrecerea între mineri șe 
fie mereu vie,- iar. calitatea eăr- ■ 
bunelui extras să se îmbunătă
țească.

■ptj r o s к * 1
‘ ' • ANUNȚĂ

In Hntormllptb ХЖІ-ide««lar’<torBitotului executiv : al Sîât*-  
lut popular al orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie 
1961 și a- normelor întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, incepînd cu data de 1 iulie 1961, va executa 
in mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor la toate 
imobilele din Valea, Jiului.

Contravaloarea -serviciului de curățitul coșurilor de la a- 
bonații întreprinderiit se va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv a Sfatului popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imobilelor proprietate, particulară, sînt invitați ta 
sediile sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lonea, Petri la. Pe-, 
troșani, Ал imoasa, Vulcan și Lupeni pentru încheerea contrac
telor.

O.C.L. Produse Industriale Petroșanii 
ANGAJEAZĂ-.

remizeri pentru desfacerea soldurilor 
de mărfuri

Doritorii se vor adresa pentru lămuriri la ser' 
viciul cadre la stdiul O.C>L. str. Qhk 

DtJ nr. Ю2, іоЗД «Олега 27.
, ' „ ' * . • » ■■■ •’ - fi a

i

Cererile se vor depune la secretariatul I. 
din Petroșani sir. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr.

І!

I
І♦♦

întreprinderea - comunală orășenească
P E T R O Ș A N 1

ANBAJEAZĂ GONOUCATORI AUTO 
p«: autobuze, autocamioane, autospeciale 

$1 autoturisme.

De asemenea, angajează un tractorist 
U.T.O.S. 2.

întreprinderea de Construcții Siderurgice 
HUNEDOARA

ANGAJ.EAZA
Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori electrici 4 

dulgheri, fierari betoniști și strungari.
Se аедфг condiții bune de salarizare și caza

re. Ofertele ce vor adresa direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice• — Hunedoara, serviciul 
drâ și învâțămînt, strada Molotov nr. 8.

ș,

♦♦

O 
♦
♦

I

TOVARĂȘI

DACĂ CONSTATAT! ABATERI LA LOCUL 
PE MUNCA UNDE AII FOST CHEHAțl PENTRU 
PUSCARE RFFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PÎNĂ CE LOCUL »f M'JUCĂ IW MAI PREZINTĂ PfRICCI.



STEAGUL ROȘU

Deschiderea Congresului 
al XlV-lea al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 3 (Agerpres) 

TASS transmite;
La 3 iulie, în sala de ședințe 

a Casei Guvernului, s-a deschis 
Cpngresul al XlV-lea aJ Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol. Congresul a fost deschis de 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M.

El a comunicat că la lucrările 
Congresului iau parte 660 dele
gați cu vot deliberativ și 28 cu 
vot consultativ.

Țedenbal a salutat cu căldură 
pe .reprezentanții a 16 partide 
cpamiriste și muncitorești fră
țești, care au sosit la congres.

După alegerea organelor con-

greșului s-a( aprobat ordinea de 
zi:

1. — RapOTtul de activitate 
al Comitetului Central prezentat 
Congresului al XlV-lea 
P.P.R.M.

2. — Raportul Comisiei de 
vlzîe.

3. — Raportul cu privire

al

re-

la 
cifrele de control ale celui de-al 
treilea plan cincinal de dezvolta
re a 
furii 
gole

4.
conducere ale partidului.

Apoi J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al G.C. al P.P.R.M. a pre
zentat raportul de activitate al 
C.C.

economiei naționale și cul- 
Republfcii Populare Mon- 

pe anii 1961—1965.
—• Alegerea organelor de

V O Vî

Sesirea delegației С. C. al P. M. R. 
și a guvernului R.P. taurin la Ilian Bator

ULAN-BATOR 3 (Agerpres).
La 2 iulie a sosit la Ulan Ba

tor delegația C.C. al P.M.R și 
a guvernului R. P. Rornîne, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, care va 
lua parte la cel de-al XlV-lea 
Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și la cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
populare mongole.

Pe aeroportul din Ulan Bator, 
delegația ă fost întîmpinată de 
D. Molomjanț, membru al Bî-

GENEVA. Conferința celor trei 
puteri cu privire la încetarea ex
periențelor cu armele nucleare a 
redus numărul ședințelor la două 
pe slptimînă. La 30 iunie a avut 
toc cea.de a 324-a ședință, care, 
1*  fel ca șl multe alte ședințe an
terioare, n-a dat nici un rezultat.

rouluf Politic al‘ Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, L. Țend, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
af Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, P. Sagdarsuren, 
ministrul Afacerilor Externe, ge
neral-colonel E. Lhagrasuren, 
ministrul Apărării și general- 
maior Ț. Narsal, ministrul Se
curității, precum și de numeroși 
oameni ai muncii.

£>upă intonarea imnurilor de 
stat ale R. P'. Romîne și R. P. 
Mongole, ' Tovarășul Alexandru 
Drăghici, împreună cu tovarășul 
D. Molomjanț, au trecut în re
vistă garda de onoare.

In cursul după-amiezii delega
ția C.C. al P.M.R. și a guver
nului R. P. Romîne, împreună' 
cu alte delegații de peste hotare 
prezente la Ulan Bator au făcut 
o vizită prin oraș, oprindu-se 
pe șantierele noilor blocuri de 
locuințe, la universitatea „Cfoi- 
balsan", la sala sporturilor și 
în alte locuri.

ШИМ [ngieiilii al ІІ-І11 
ai 1.1. Iii tolanbla

BOGOTA 3 (Agerpres).
La 28 iunie și-a încheiat lu

crările cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist din Co
lumbia. La congres a fost ales 
noul comitet central.

La congres a fost adoptată 
hotărîrea de a sprijini la vii
toarele alegeri prezidențiale pe 
candidatul Partidului Mișcarea 
populară, liberală și de a cere 
convocarea Adunării Naționale 
Constituante la ale cărei dezba
teri să participe reprezentanți ai 
poporului în vederea găsirii unor 
soluții pentru rezolvarea proble
melor naționale importante. Con
gresul a adoptat o rezoluție de 
solidaritate cu revoluția cubană.

Portul Kuweit ocupat 
de trupe engleze

LONDRA 3 (Agerpres).
Agenția France Preș se rela

tează că potrivit știrilor sosite 
la 1 iulie la Londra. în prezent 
trupele engleze ocupă portul 
Shuweih din Kuweit, iar tancuri 
și mașini blindate sînt concen
trate în apropierea unui aeroport 
nou, nefolosit pînă acum, situat 
la o distanță de 16 mile de por
tul Kuweit.

După cum a anunțat la I iulie 
la Bahrein amiralul Talbot, co
mandantul flotei engleze din re
giunea Mării Arabe șF din golful 
Persic, în apele teritoriale ale 
Kuweitului se află mai multe 
nave militare engleze.

----- O—
Consulul de Securitate

DezbaterileJnprobleJtna 
Kuweitului

NEW YORK 3 (Agerpres).
La 2 iulie a vut loc o ședlință 
Consiliului de Securitate în

încheierea primului an de învățămînt 
la Universitatea prieteniei popoarelor 

„Patrice Lumumba*
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La Universitatea prieteniei po

poarelor „Patrice Lumumba" s-a 
încheiat primul an de învăță- 
mînt. La 1 iulie, în sălile de 
cursuri ale acestei instituții in
ternaționale de învățămînt supe
rior, studenții și-au dat ultimele 
examene.

Referindu-se la bilanțul anu
lui de învățămînt, P. Erzin, pro
rectorul universității, a declarat 
corespondentului agenției TASS :

Deși am avut multe greutăți,
----------------- O

sîntem mulțumiți de rezultatele 
obținute. Au dat examene circa 
600 de studenți din 64 de țări 
aie lumii. Aproximativ 80 la sută 
au obținut calificativele bine și 
foarte bine.

In prezent, universitatea noas
tră, a subliniat P. Erzin, se pre
gătește pentru primirea de noi 
stuctenți. 
vățămînt 
dia încă 
din multe țări ale Asiei, Africii 
și Americii Latine.

In viitorul an de în '■ 
la universitate vot stu- 
700 de tineri' și tinere

Екіш (оіііш ii Ш Misiri asBwa [Ші 
de kiileihli

în care a susținut că... n-a știut 
nimic despre asasinatele kș ma
să săvîrșite de hitleriști. Л

Faptul că la acest proces în 
ciuda manevrelor avocatului vest- 
german Servatius și a poziției 
autorităților izraeliene care vor 
să limiteze dezbaterile exclusiv 
la „cazul Eichmann", sînt de
mascate numeroase crime ale ac
tualilor conducători ai Germa
niei occidentale, neliniștește De
partamentul de Stat al S.U.A. 
„Funcționari superiori ai Depar
tamentului de Stat, scrie ziarul 
izraelian „Kol Haam", au de
clarat că din mai multe cauze, 
printre care procesul Eichmann 
nu ocupă ultimul loc, opinia pu
blică din Europa occidentală nu 
este entuziasmată de politica pu
terilor occidentale față de Ger-< 
mania și Berlinul occidental".

BONN. Pastorul Martin Nie- 
moiler, cunoscut reprezentant al 
bisericii și fruntaș ăl vieții pu
blice din R.F.G., scriitorii Ștefan 
Andres și Eridi' Kestner, Heinz 
HHfpert, directorul teatrului din 
Gottingen și Kloppenburg, repre
zentant al bisericii, au dat pu
blicității o declarație în care cer 
ca cele două state germane să 
renunțe la arm» atomică.

o
J. P. Taylor:

a
de

ața comună" dezbină 
și mai mult 

Europa occidentală
LONDRA 3 (Agerpres)'.
Ziarul „Sunday Express" 

publicat un articol semnat
J. P. Taylor, profesor de istorie 
la Universitatea din Oxford, în 
care autorul condamnă cu hotă- 
rfre planurile de aderare a An
gliei la „piața comună" euroj 
neană. Piața comună — scrie 
Taylor — nu integrează Europa. 
Ea o dezbină și mai mult ca 
înainte.

Taylor se pronunță pentru dez
voltarea contactelor comerciale 
cu țările Europei răsăritene. Re- 

- țjFindu se la învățămintele isto
rie, Taylor declară că „piațai 
comună" este avantajoasă numai 
pentru Germania occidentală de- 

’ oarece corespunde planurilor ei 
expansioniste.

>

I

a
problema Kuweitului. Consiliul a 
primit două întîmpinări: una din 
partea Angliei — cu privire la 
amenințarea independenței teri
toriale a Kuweitului de către 
Irak și o a doua din partea Ira
kului — cu privire la amenința
rea armată a indtependenței și 
securității Irakului de către An
glia.

йііпііі
TEL AVIV 3 (Agerpres).,
Criminalul fascist Eichmann 

continuă să facă mărturisiri pe 
marginea documentelor prezenta
te de procuror. Vorbind despre 
crimele săvîrșite de fasciști în 
Franța, Eichmann a declarat ca 
ordinele de exterminare în masă 
a oamenilor au fost date de co
mandamentul trupelor fasciste 
de ocupație din Franța al cărui 
șef era, după cum se știe, Spei- 
del — în prezent unul din con
ducătorii N.A'.T.O. Dintre cei 
care hotărau soarta a mii de oa
meni făceau parte și ambasado
rul Germaniei naziste în Fran
ța, Abetz. De asemenea Eichmann 
a arătat că la asasinatele în 
masă a luat parte și fostul șef 
al departamentului pentru Euro- 

' pa de vest din Ministerul Aface
rilor Externe al Germaniei fas
ciste, Von Berger, 
ambasador ai R. F. 
Irak.

Presa din Izrael 
citate din procesele 
Tribunalului1 de la Numberg din 
1948 din care reies crimele să
vîrșite de actualul secretar de 
Stat vest-german, Hans Globke.

Conținutul acestor procese ver
bale infirmă declarațiile ipocrite 
făcute de Globke zilele trecute 
ziarului englez „Daily Mirror"

actualmente 
Germane în

a publicat 
verbale ale

PROBRAM DE RADIO
A'

O

5 Iulie
PROGRAMUL I.

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 10,00 
Teatru la microfon: „Nud cu 
vioară". Comedie de Noel Co
ward; 12,00 Concert de muzică 
din operele lui Gaetano Doni
zetti, 13,05 Răsfoind albumul cu 
operete, 14,00 Muzică distractivă 
romînească, 15,10, „Săptămîna 
muzicii mongole", 16,15 Vorbeș
te Moscova ! 17,30 In slujba pa
triei, 18,15 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,05 
Cîntă Maria Tănase și clarine
tistul Traian Lăscuț Făgărășanu,
20.30 „Simfoniile lui George E- 
nescu", 21,15 Cine știe cîștigă 
(reluare). 1 
12,25 Muzică
14.30 Muzică 
zică populară 
minorităților 
Curs de limba 
Sorina Dan și 
18,05 Din viața de concert a Ca-

-pit'alei, 19,30 „Mîndria cea ma- 
*! re" — versuri ale poeților noș
tri închinate partidului, 20,00 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șoară (reluarea emisiunii din 2 
iulie), 21,15 Fragmente din ci
clul „Călătorie de iarnă" de 
Schubert.

7,30 Sfatul

! 
muzică etc. In acest sens publica-; 
(ia pariziană yJJExpress' descrie * 
un „spectacol- care a avut loc J 
recent la Palatul sporturilor din 
capitala Franței. Este vorba de / 
„marea liturghie a rock-and- 
roll-ului‘; cum denumește acest ( 
„spectacol" cu amară irome' Zia- J 
nd, la care au asistat „5000 de > 
adolescenți'. „Spectacolul’ s-a J 
desfășurat „în fața efigiei mottu- i 
mentale a lut Elvis Priesley, ) 
dumnezeul viu al rock-and-той- ( 
uluit ți a fost însoțite de „urlete t 
ritualei cagule rafii ale unor mu- ( 
zicanți deghizați în executori ai S 
Ku-Klux-Klamdui.." Chiar de\' 
la primele „acorduri'- ale „mu- ’> j 
zicii'i „această mulțime de tinerii 
a transformat sala într-ип infern, 3 
populat de copii turbați, pose- r 
daț"... (

Infernul de la Palattd sportu- 5 
rilor s-a terminat cum nici nu se \ 
putea altfel — o ;,vedetă" a '1 
rock-and-roU-ubâi Richard An- ’1 
tbony, a fost atacată cu cioburi 
de sticlă} cinci paznici au fost de 
urgență transportați la spital, iar 
85 de rock-and-roll-iști au fost / 
duși la poliție... /

„UExpres" nu pomenefte însă 
nimic despre răspunderea pentru \ 
educarea acestor copii care revine j 
părinților lor și bineînțeles nici 
nu se gîndefte măcar să vadă că ! 

■astfel de manifestări ;,culturale" « 
unt rodul exdusiv al otîndidtii < 
capitaliste.

MIRCEA IORDACHE ,

Trăiesc din datorie...
Din cînd în ctnd în presa oc

cidentală răzbat unele materiale 
despre „binefacerile"- sistemului 
capitalist) care se resfrîng asupra 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Astfel, analizind intr-un 
studiu recent apărut) unele as
pecte ale scăderii nivelului de 
trai al maselor din Statele Unite 
ale Americii, economistul ameri
can Hillel Black se oprefte asu
pra unei practici cămătărești larg 
răspîndite peste ocean în cum
părăturile pe credit. Folosind 
sistemul cumpărărilor în rate, 
peste IOOMO.OOO de oameni 
flați la strimt oare ți care nădăj
duiesc să se mențhtă la suprafa
ță", sînt supufi spolierii de către 
afaceriști de tot soiul. Referin
du-se la cartea lui Black) ziarul 
elvețian -„Die Tat- arată că în 
anul 1959 peste 89.000 de fami
lii americane ^s-au declarat in
solvabile ca urmare a cumpără
rilor pe credit) ceea ce echivalea
ză cu o creștere de 300 la sută 

' a falimentelor în cursul unui sin
gur deceniu", rfi-a dovedit și pe 
bază de statistici că familia ame~ 

, ricană de tind se va afla peste 
, trei luni în fața unei catastrofe 
financiare) subliniază în eoutinu- 

i are ziarul) arătind Că pentru a se 
1 putea stdat) ammicarm sbd ne-

.  . ... .
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voiți să se înglodeze în noi fi noi 
datorii, tot mai înrobitoare.

Studiul lui Black rut ia o pozi
ție fermă împotriva modului în 
care este mtnuit sistemul de cum
părări pe credit, de pe urma că
ruia „prin promisiuni false fi ten
tante fi prin folosirea a tot soiul 
de trucuri'- afaceriștii obțin pro
fituri uriașe. In acest sens tre
buie arătat că există unele case 
de vinzări pe credit, care după 
cum spune -„Die Tat"; obțin ,șdo- 
bînzi de 36 la sută-... Black este 
totuși nevoit să arate că nedesfă- 
șurindu-se pe o linie „normala- 
sistemul cumpărărilor pe credit 
este aplicat -„în mod desfrînat fi 
fără scrupule" fi provoacă nu îm
bunătățirea situației economice a 
milioanelor de americanii cum 
încearcă să demonstreze unii eco
nomiști burghezi ci ț,îndatorarea, 
sărăcirea populației fi nenumă
rate tragedii...

Nebunia 
rodc-and-roll-tilui
Presa apuseană relatează cu re

gularitate despre felul în carp îți 
petrece țimpul liber o parte a ti
neretului din țările capitalistei 
lăsat în voia soatb de societar 
tea burgheză) ‘ facă
educația sub influența nefastă и 
diferitelor curente da modă" în

,spectacol"- cu amară ironie' Zia- J
■.......................... ....... ............................. ■ '■■■■" ■ î

7.

♦

A
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 9 Petroșani Str. Gh. Gheorebiu- Dej at. 56. Tei. interurban 322 automat 269.

PROGRAMUL II. 
i corală sovietică, 
i ușoară, 15,30 Mu- 

romînească și a 
naționale, 16,50 
rusă, 17,00 Cîntă 
Norocel Dimitriu,

o-
CINEMATOGRAFE

5 iulie
PETROȘANI — 7 

BRIE: Insula fată 
SAHIA: Cerasella; 
O fereastră deschisă 
ANINOASA: Melodii 
va; VULCAN: 
LUPENI: Congp în luptă; URI- 
CANI: Portretul unui necunos
cut. (Responsabilii nematbgra-*  
felor Lonea, Crividia și Bărbă- 
teni n-au trimis programarea 
filmelor pe luna iulie). »

NOIEM- 
nume; AL. 
PETRI LA: 

spre cer; 
de pe Ne- 

Enrico Caruso;

Tiparul : „6 August" — Poligrafie

cea.de

