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In cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 August
Minerii ebfin nel succese m producție

încă 1835 tone 
de cărbune cocsificabil».

...mai are dte extras peste pre
vederile de plan colectivul mi
nei Uricani pentru a putea ra
porta că este primul colectiv din 
Valea Jiului care și-a realizat 
integral angajamentul de a da 
peste planul anual 30.000 tone 
de cărbune. In vederea grăbirii 
înfăptuirii acestui țel, minerii de 
la Uricani desfășoară o muncă 
susținută. In primele 7 zile de 
muncă din iulie, cei de la sec
torul 1, sectorul fruntaș pe mi
nă, au extras peste plan aproa- 
,pe 750 tone de cărbune cocsifi
cabil, iar la sectorul II s-au dat 
peste plan mai bine de 450 tone 
de cărbune.

De pe acum, la îndemnul co
muniștilor, minerii analizează 
posibilitățile pe care le au pentru 
a-și majora angajamentul a- 
nual. După unele prevederi1, la 
mină se consideră că în semes
trul II vor putea fi extrase peste 
plan încă cel puțin 12.000—15.000 
tone de cărbune. Baza o va con
stitui și de acum înainte creș
terea productivității muncii care, 
în primul semestru, a fost în 
medie de 1,260 tone pe post

Succesele frontaliș iilor 
de la Lupeni

Toate colectivele de muncă de 
la exploatările Văii Jiului urmă
resc cu admirație succesele ob
ținute de cel mai puternic colec
tiv de frontaliști din bazin, cel 
de la sectorul III Lupeni. Fac

Prin secțiile Filaturii Lupeni 
„La o mie bobine filate 
o singură bobină rebut“
Luna care a trecut. în secția
Il-a a Filaturii Lupeni s-aua 

obținut realizări care merită să 
fie reliefate. Inițiativa „La o 
mie de bobine filate, o singură 
bobină rebut", îmbrățișată în 
cadrul întrecerii pe profesii de 
toate brigăzile de producție a 
făcut ca zeci de centratori și 
filatori să lucreze cu mai multă 
atenție pentru a obține cît mai 
frumoase succese.

„Cel mai bun" în schimbul 
în care eleva seralistă Iancu 
Aurelia este ajutor maistru s-a 
dovedit a fi filatorul Țuțureanu 
Constantin, care a filat 12.450 
bobine fără să dea nici una rea. 
Acest filator face parte din bri
gada condusă de centratorul 
Pop Gheorghe. Pe întreaga bri
gadă, la o producție de 73.850 
bobine a revenit un număr de 
71 bobine defecte, adică la 1054 
bobine o bobină degradată.

In schimbul maistrului fila
tor Rîpeanu Dumitru, în între
cere conduce brigada nr. 3. 
Cele mai frumoase rezultate în 
această brigadă le-a obținut fi
latorul Pop Alexandru, care la 
14.200 bobine filate a avut doar
3 bobine degradate. In celelalte 
două schimburi, brigăzile lui 
Goșa Iosif și Vîrtosu Petru 
sînt cele mai bune iar în cadrul 
acestor brigăzi titlul de „cel 
mai bun filator" revine filato
rilor Dreghici Constantin care 
la 10.000 bobine filate a avut!
4 bobine rele și lui Darlotz Dă- 
nilă, căruia i-a revenit la cîte 
1437 bobine filate, o bobină de
gradată.

In sprijinul filatorilor
< Numeroase sînt măsurile teh-
< nico-organizatorice care au fost 

‘1 elaborate de către conducerea 
;S Filaturii Lupeni, încă la înce-
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f încurajați de succesele din • 
’ primul semestru al anului, * 
, minerii Văii Jiului desfășoară 
. cu tot mai mult avînt întrece- 
> rea pentru întimpiniarea Zilei 
1 minerului și a zilei de 23 Au- 
' gust cu realizări tot mai mari. 
' In frunte se situează minerii 
, care dau cărbune cocsificabil. 
, Prezentăm mai jos cîteva fapte 
, din această entuziastă înitre- 
. cere.
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acest' lucru deoarece din fronta
lele acestui sector a pornit ini
țiativa pentru înlăturarea rebu
turilor pentru șist neales, ini
țiativă care cunoaște o tot mai 
largă extindere. Minerii secto
rului III Lupeni nu-și dezmint 
renumele. In 7 zile de muncă dtin 
iulie ei au adăugat celor 12.532 
tone de cărbune date peste plan 
în semestrul I încă mai bine de 
320 tone cărbune de cea mai 
bună calitate. In toate fronta
lele sectorului se muncește cu 
un randament mediu de pesite 
4,500—4,800 tone pe post. La 
brigada lui Ghioancă Sabin, de 
pildă, se dă pentru fiecare post 
prestat mai bine de 4,800 tone 
de cărbune, iar la Spînu Petru 
cîte 4,670 tone de cărbune. To
tul, bineînțeles, fără nici un va- 
gonet rebutat!

Munca bine organizată 
dă roade

De multă vreme s-au convins 
minerii sectorului II al minei

în 
a- 

ca»

putui anului pentru a veni 
sprijinul producției. Printre 
cestea se numără dublarea 
parității mașinilor de filare la 
un număr de 7 mașini. Această 
măsură a impus construirea 
unui nou uscător de bobine pen
tru secția filatură cu o capa
citate sporită cu 60 la sută față 
de vechiul uscător. Echipa că
reia i s-a încredințat executarea 
acestei lucrări, compusă din 
Iakob Iosif, Szasz Alexandru, 
Capriș Vasile, Hai loan și alții 
s-a angajat să termine Іисгатеаі 
înainte de termen, asigurînd o 
bună calitate a lucrării încre
dințate. După cum s-a muncit, 
se poate spune pe drept cuvînt, 
că această harnică echipă a în
țeles să vină în sprijinul pro
ducției. Stadiul în care se află 
lucrarea permite să întrezărim 
punerea uscătorului în funcție 
cu zece zile înainte de termenul 
stabilit.

Tot pentru ușurarea muncii 
filatorilor Ionici Ioan, Riti Pe
tru și alți muncitori ai secției a 
V-a au trecut la confecționarea 
a 4 cărucioare necesare trans
portării bobinelor filate. Unul 
din cărucioare este complet ga
ta „bun pentru filatură". In 
curînd toate celelalte cărucioa
re vor face parte din inventa
rul secției filatură, înregistrate 
la rubrica „mică mecanizare".

Angajamentul a fost 
îndeplinit

Deseori la posturile U.T.M. 
de control și la gazeta de pe
rete a Filaturii Lupeni apar ar
ticole care reliefează îndeplini
rea angajamentelor luate de că
tre brigăzile de tineret aflate în 
întrecere. Dar nu numai brigă
zile de tineret își iau angaja-

м. MICA 

(Continuare în pag. 3-a)

Vulcan că numai prin muncă 
bine organizată în toate com
partimentele de activitate pot ob
ține o producție ritmită sporită. 
Cele mai bine de 450 tone de 
cărbune cosificabil pe care le-au 
extras peste plan în luna iulie, 
faptul că cea mai mare parte 
din brigăzile de la abataje și-au 
depășit sarcinile zilnice de plan 
constituie cea mai bună dovadă 
a organizării bune a sectorului. 
In toate abatajele, la Drob Ghe
orghe, la Negrescu Vasile, la 
Păcuraru Traian sau Bordea E- 
manoil, se obțin zilnic pe seama 
creșterii randamentelor, între 
15—40 tone de cărbune peste 
sarcina de plan. Cărbunele dlat 
din abatajele sectorului este de 
bună calitate.

—=★=—

Cantitate mare, dar 
nu în dauna calității!

In primele zile din iulie, cînd 
s-a încheiat situația producției 
din iunie, conducerea minei Pe-i 
trila era încîntată. „Am dat peste 
planul lunar 3.659 tone de căr
bune, procentul de cenușă în căr
bune este cu 0,3 la sută mai scă
zut !“ și-au spus cei de la Pe- 
trila. Așa este pe mină, pe sec
toare, dar la brigăzi? Aici nu șe 
stă prea bine. Unele brigăzi, 
cam multe la număr, au uitat 
(și nici n-au fost bine îndruma
te) că lupta pentru depășirea 
planului cantitativ nu exclude 
lupta pentru calitate, ci dimpo
trivă. Așa se face că după con
trolul de calitate, în luna trecu
tă, la brigada lui Cucoș Gheor
ghe s-au găsit multe vagonete 
cu steril pentru care i s-a scă
zut din producție 41 tone de căr
bune rebufate. La brigada lui 
Peter Victor au fost rebuta-te 77 
tone de cărbune, la Michiev 
Gheorghe 133 tone de cărbune. 
Rebutări au avut și brigăzile 
conduse de Szekely Ștefan, Nis- 
toreanu Gheorghe, Sidorov Va
sile, Cristea Nicolae și altele. 
Conducerea minei și comitetul 
sindicatului știu ce măsuri tre
buie luate pentru ca nici un va- 
gonet de cărbune să nu mai fie 
rebutat ? Dacă le cunosc, să le 
aplice!

D. GRIGORESCU

• •
♦ 300 apartamente noi la Petroșani, 144 apartamente la Vul- j
Scan, 264 apartamente la Lupeni — vor primi minerii noștri 1 

în acest an de la constructori. Toate apartamentele aiu încăl- î
J zire centrală și pentru prima dată in Valea Jiului, cele de ia J 
j Lupeni vor avea montate gata în pereți conducte pentru cablul 4 
» de... televiziune; trebuie pusă numai antena pe acoperiș, apa- î 
J râtul în casă și făcută legătura la priză! f
* IN CLIȘEU: Un grup din noile blocuri de la Lupeni, î 
» care vor fi predate pînă la 23 August.

De la începutul acestui an și pînă în prezent colectivul 
(' sectorului I al minei Petrii a se situează mereu la loc de 

frunte în întrecerea socialistă pe exploatare. La succesele obțî- 
<, nute de minerii sectorului, o contribuție de seamă aii adus-o 
S și tehnicienii — îndrumători pricepuți ai minerilor.
'i IN CLIȘEU: Maistrul miner Andrei Ignat, împreună cu 
S tov. Matyaș Ludovic și alți mineri din sector discută despre 
> realizările obținute în primul semestru al anului.

In prima zi de tabără
Drezina ne poartă intr-un ță

cănit ușor al șinelor de fier tot 
mai repede, mai departe. La o 
cotitură ajungem din urmă o lo
comotivă C.F.I. care, pufăind din 
greu, trăgea după ea un convoi 
de drucuri. O scurtă oprire la 
canionul din Lenea și de aici dre
zina apucă pe o altă linie, luînd 
drumul spre Aușel. De o parte și 
de alta a liniei se ridică munți 
înalț't acoperiți cu păduri de fag.
Drumul de fier 
urmând firul apei, 
șerpuiește printre 
stânci ce formea
ză adevărate porți, 
străjuind intrarea
spre cetatea munților. Ne aflam pe 
Valea Tăii. După aproape o oră
de mers, scăpați din strînsoarea 
stâncilor, în față se deschide un 
platou larg, acoperit de un covor 
de flori multicolore. Cei cîțiva că
lători din drezină au început să 
dea semne de nerăbdare ; în stin
gă se profila deja cabana Lunca 
Florilor, ținta călătoriei noastre. 
Și cei mai puțin inițîați, care au 
venit pentru prima dată aicea și-au 
dat seama că numele de Lunca 
Florilor și-l merită din plin, a- 
ceste locuri pitorești. De la linie, 
o potecă taie lunca spre cabana un

de s-a deschis tabăra regională a 
elevilor și pionierilor. La intrate, 
un pionier purtînd la git o cravată 
roșie iar pe braț o banderolă, în- 
tîmpim oaspeții cu un „Bine ■ați 
venit" sunînd din trompetă un 
anumit semnal, astfel cbemînd la 
poartă instructoarea de serviciu, 
Secoșan Doina, care ne spune (fă
ră intermediul trompetei) „Bine ați 
venit".

In curtea taberei glasuri voioase 
de copii străbat 
din toate părțile. 
Un cerc mare de 
băieți și fete se 
învârtește după 
un cintec de joc.

Un cazan mare, pîntecos așezat
pe pirostii, răspîndea pînă departe
un miros plăcut de mîncare. Vreo 
cîteva „gospodine" cu cravate ro
șii, trebăluiau pe lingă bucătărie, 
dînd o mână de ajutor la curățitul 
cartofilor. Ce, e ușor să pregăteșt 
5 mese pe zi ? Și doar e mîncare, 
nu glumă. Se gătește zduic mîncare 
în valoare de 900 lei...

Oaspeții sînt invitați să vizite
ze tabăra. Bând pe rând cele 11 
dormitoare sînt vizitate lăsînd o 
frumoasă impresie. Pereții, curați, 
Zugrăviți de curînd, paturi noi, cu 
saltele moi d„e lină, peste care erau 
așternute cearșafurile de un alb 
imaculat. La ultimul etaj se afli 
infermeria și izolatorul. Medica
mente de tot felul ■ erau aranjate 
frumos pe rafturi. Medicul taberei 
dr.' furchsscu Maria era plecată 
la Petroșani pentru a aduce alte 
medicamente necesare cabinetului 
medical.

Sînt vizițate. apoi magazia, bu
cătăria, sala de mese, clubul. Peste 
tot aceeași curățenie și ordine.

In jurul orei 11 un sunet da 
trompetă străbate toată' tabără. 
Toate celelalte ocupații sînt lăsate 
la o parte. Strînși în careul unității, 
pionierii așteaptă momentul so
lemn al deschiderii oficiale a ta
berei. Se dau rapoartele pe deta
șamente, apoi președintele unității 
de pionieri Rusu Dumitru, dă ra
portul instructoarei superioare, Na- 
pău Maria.. După obișnuitul cere
monial pionieresc, tov, Gbinea 
Ioan, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Petroșani înmânează 
drapelul tricolor al taberei care 
este înălțat apoi pe catargul înalt 
de peste 10 m. Pionierii țin să-și 
arate recunoștința lor față de pă
rintele iubit — partidul. Rând pe 
rînd pioniera Fiott Viorica de la

C. COTOȘPAN

(Continuare în pagina 3-a)
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Minerul Lupeni 
Aufbau Magdeburg 2-2 (Ol)
.Amatorii de fotbal care au stat 

duminică acasă crezînd că ploaia 
va strica tot jocul de la Lu
peni, s-au înșelat. In ciuda tim
pului nefavorabil, a ploii neîn
trerupte, a apei de pe teren și 
a frigului întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre Minerul 
Lupeni — S. C. Aufbau Magde
burg din R. D. Germană a fost 
deosebit * de plăcută, desfășurfn- 
du-se într-un ritm viu și la un 
nivel tehnic ridicat. Spectatorii 
mi apreciat că atît echipa din Lu
pani cît și oaspeții au făcut un 
joc mai frumos decît s-au aș
tept .

înaintea începerii jocului, oas
peților li s-a făcut o primire deo
sebit de caldă înmînîndu-li-se, 
în acordurile marșului fanfarei, 
buchete de flori de către gru
puri de pionieri și de mineri frun
tași, gest specific tradiției mi
nerești de ospitalitate.

încă din primele minute, jo
cul are un ritm viu și se pare 
că terenul desfundat și apa nu 
au o influență prea mare asupra 
nivelului tehnic. Ambele porți 
sînt pur și simplu asaltate, fa
zele succedîndU-se rapid de la 
o poartă la alta. In minutul 7 
gazdele beneficiază de o lovitu
ră de corner în urma unui plon
jon spectaculos al portarului 
german care a respins în ulti
ma instanță un șut puternic al 
lui Cuteanu. Un minut mai tîr- 
ziu oaspeții 
al întîlnirii 
ter Walter, 
șeii comise
ză o perioadă de scădere a e- 
chipei locale înviorată Insă din 
nou în minutul 13 cînd Cuteanu, 
un adevărat „tunar" în șutatul 
la poartă, îl forțează pe porta
rul oaspete să prindă printr-un 
salt. Din nou oaspeții trec la 
contraatac ajungînd foarte repe
de la poarta noastră deoarece 
ei au aplicat cu succes sistemul 
de joc „la întîlnire" avînd doi 
fealfi de margine foarte buni. 
De altfel oaspeții au jucat în 
sistemul 1+5+5 trecînd din a- 
părare în atac cu întreaga echi
pă. Aproape de fiecare dată ei 
ajungeau foarte repede la poarta 
noastră deoarece interul pasa la 
half și acesta trimitea mingea 
peste apărarea noastră la extre
mă prin tactica așa numită „în
tîlnire în cruce". Din minutul 
25 oaspeții pun stăpînire pe joc, 
desfășurlnd, în special în cîmp, 
O adevărată rețea de pase, în ciu
da terenului greu. Echipa locală, 

. a cărei apărare a oscriat puțin 
datorită jocului nesigur al lui 
Coman, se regăsește cu greu șl 
în înaintare, unde Creiniceanu a 
preferat din nou să dribleze mi
nute în șir deși a avut la îna
intare parteneri de joc foarte 
buni în persoana lui Cuteanu, 
Paraschiv și mai ales Băluțiu. 
ReprUa I-a se termină cu re-

înscriu primul punct 
prin neobositul in- 
în urma unei gre- 
de Coman. Urmea-

zultatul de 1—C In favoarea 
oaspeților. De remarcat că Mi
nerul ratează două ocazii clare 
prin Paraschiv (minutul 27) și 
Szoke (minutul 33) care au tras 
in portar fiind singuri în fața 
porții.

La reluare inițiativa o au gaz
dele care atacă pe partea dreap
tă prin Cucu, Asan și Cuteanu. 
Treptat Băluțiu, în post de in
ter stînga, își impune jocul tot 
mai mult, „alimentîndu-l“ cu 
promptitudine pe Creiniceanu. 
Așa survine și golul egalizator 
din minutul 61 : Băluțiu, bine 
plasat, reia cu capul o centrare 
a lui Cucu în colțul de sus al 
porții oaspeților. In minutul 75 
Mihalache este nevoit să scoată 
mingea din plasă deoarece ace
lași Walter, mult mai rapid decît 
Coman, interceptează o minge 
și înscrie nestingherit. In minu
tul 78 Creiniceanu 
în careu. Arbitrul 
Victor, București, 
oarecare ușurință) 
la 11 metri. Execută 
dar lovitura se repetă, deoarece 
în careul de 16 metri au pătruns, 
înainte de executarea loviturii, 
trei adversari. Este 2—2. Cu 
patru minute înainte de sfîrși- 
tul partidei portarul Blochwitz 
îl lovește în mod intenționat pe 
Băluțiu și arbitrul îl elimină 
de pe teren dictînd și lovitură 
de la 11 m. Echipa germană, 
considerînd că două pedepse 
pentru o infracțiune e prea mult, 
a părăsit terenul de joc. Păcat, 
deoarece atît jocul cît și arbi
trajul 
lovituri 
le) au 
tori.

Vorbind de verificarea unor 
jucători noi din înaintarea lu- 
penenilor, a fost apreciat în mod 
deosebit Cuteanu pentru șuturi 
puternice și precise la 
Băluțiu pentru jocul 
plin de fantezie. Asan 
numai repriza a doua) 
portat sub posibilități, 
și Paraschiv. Totuși, 
Minerului Lupeni de a verifica 
noi jucători și noi formule de 
atac 
duce

învingătoare la Deva
Duminică au început jocurile 

de baraj pentru calificarea în 
campionatul regional de fotbal, 
la care participă toate echipele 
campioane raionale. In prima 
etapă, Știința Petroșani, campi
oana Văii Jiului a întîlnit la 
Deva formația Minerul Teliuc, 
campioana orașului regional Hu
nedoara,

Deși timpul a fost nefavorabil 
(a plouat continuu) totuși jo
cul a fost presărat Cu multe 
faze frumoase la ambele poțți. 
Studenții petroșăneni au cîști- 
gat întîlnirea cu 3—2. Duminica 
Viitoare, în cadrul etapei a doua, 
studenții vor întîlni tot la Deva 
campioana raionului llia.

—=*==—

este faultat 
Pădureanu 

acordă (cu 
lovitură de 
Creiniceanu,

(cu excepția celor două 
de penâlti — discutabi- 

fost apreciate de specta-

poartă și 
precis și 
(a jucat 
s-a com- 
la fel ca 
inițiativa

este salutară și nu poate 
decît la rezultate bune.

M. DUMITRESCU

2.Q00 km.
disciplină sportivă tînără,O 

dar care a început să aibă din 
ce Tn ce mai mulți simpatizanți 
este cicloturismul. Numărul ma
re dfe biciclete de oraș, vîndute 
în ultimul timp, dorința oame
nilor de a cunoaște frumusețile 
și bogățiile locurilor natale au 
făcut ca o bună parte din tu
riști, să întreprindă excursii pe 
biciclete de oraș. Aceasta a dat 
naștere la noua disciplină spor
tivă și anume cicloturismul.

După cum se știe, în Valea 
Jiului prima asociație sportivă

La Sinaia
in prima întîlnire a barajului 

pentru calificarea în categoria 
Minerul Deva a pierdut cu 

în fața formației Voința 
Mare.

B,
3—1 
Satu

★=>

Concursul 
cuitural-sportiv 
cursul săptămlnii trecuteIn

au continuat întîlnirile de fot
bal între cercurile sportive ale 
asociației teritoriale Jiul. Iată 
cîteva rezultate : O.A D.L.F. — 
T.A.P.L. 4—0; Sănătatea — 
O.C.M.M. 2-1; C.C.V.J. — Ra
pid 4—1. întrecerile vor conti
nua și în săptămîna viitoare pe 
stadionul Jiul.

La secția тесшісй a Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani lu
crează, alături de muncitorii vtrsț- 
nici, numeroși tineri. Prin folosi
rea din plin a timpului de lucru 
și a capacității utilajelor, tinerii 
muncitori au contribuit din plin 
la realizarea sarcinilor de produc
ție pe luna trecută. In iunie fie
care indice al planului de produc
ție a fost depășit. Tinerii de la 
forjă, de pildă, au confecționat 
cu 133 rone mai multe armături 
metalice pentru susținerea galerii
lor decît aveau ca sarcină de pian, 
iar cei de la piese de schimb 
și-au depășit și ei planul de pro 
ducție cu 0,11 la iută.

Munca tinerilor din secția me
canică este rodnică și în privința 
reducerii procentului de rebuturi. 
In luna care a trecut, spre exem
plu, pe ansamblul secției rebutu
rile au fost reduse cu 4 la sută 
în comparație cu norma admisă, 
ceea ce înseamnă că problema ca
lității producției a devenit una 
din preocupările principele ale în
tregului tineret.

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în secție, tinerii au în
registrat succese frumoase și în 
direcția obținerii de economii. Nu
mai în primele 5 luni ale anului 
ei au realizat peste 600.000 lei e- 
conomii la prețul de cost al pro
duselor, adică cu 370.000 lei mai 
mult decît angajamentul anual de 
economii.

Pe drept cuvînt comuniștii, în
tregul colectiv al uzinei se mîn- 
dresc cu tinerii din secția me
canică. Din totalul tinerilor din 
secție, peste 50 la sută sînt frun
tași în producție. In luna trecută, 
de pildă, din cei 43 de tineri de 
la forjă, fiecare d«n ei și-a de
pășit sarcinile de producție cu 
7—80 la sută, iar din cei 99 tineri 
care lucrează la strunguri, freze 
sau raboteze, numai 6 din el nu 
au reușit să-și realizeze planul de 
producție. Printre tinerii fruntași 
în producție se numără utemistul 
Cosma Ștefan care lună de lună 
obține frumoase depășiri de nor-

Ла, In lins iunie, bunăoară, el ți-a 
real tear planul de producție în 
proporție de 195 la sută, cîștigînd 
în felul acesta titlul de. „cel mai 
bun frezor în întrecerea pe pro
fesii". De asemenea, printre cei 
mai buni muncitori de la forjă se 
numără ți tor. Șereș Gheorghe 
care lucrind la confecționarea bra
țelor pentru aparatele de cuplare 
la funicular ți alte comenzi ți-a 
depățit norma de lucru cu 80 la 
sută, cîștigînd titlul de „cel mai 
bun forjor".

Succeie frumoase în cursul lunii 
trecute au obținut și tinerii Știr 
Traian, Uță loan, Ciobanu Ștefan, 
Szilagyi Alexandru, Calotă Nico- 
lae, Grecu Pavel ți mulți alții 
care și-au depățit sarcinile de plan 
cu cite 45—79 la sută. Merită a 
fi evidențiați ți utemiștii Predoiu 
Ioan ți Micu Dumitru, care în 
permanență se situează în frun
tea luptei pentru economii ți ca
litatea produselor.

In secția mecanică există, de 
asemenea, 14 tineri inovatori și 
raționalizatori. Un exemplu grăi
tor în această privință sînt tov. 
Popa loan ți Dej Mihai care prin- 
confecționarca unui dispozitiv pen
tru debavurarea cîrligelor de va- 
gonete ți a robineților de aer 
comprimat, au contribuit la creșri.- 
rea simțitoare a productivității 
muncii. Importantă este ți inovația 
candidatului de partid Brăileanu 
Florea care constă dintr-un dis
pozitiv pentru îndoirea zalelor 
pentru lanțul de transportor cu ra- 
clete, precum și cea a tov. Belei 
Petru, care a confecționat un dis
pozitiv pentru strunjirea plăcilor 
la stîlpii de abataj.

In secția 
U.R.U.M.P. 
tineri care 
serale ale
troșani. Printre aceștia se numără 
tov. Ștefanovici Aurel, 
Florea, Man Petru 
meric, care nu sînt 
în producție ci ți 
ca elevi seralițti.

— Tinerii din Secția noastră — 
spus tov. Voina Petru, secreta

rul organizației de partid, ■ sînt 
mîndria întregului colectiv. Alături 
de comuniști ei sînt în priraAr- 
rinduri pentru realizarea sarcini
lor de plan, pentru îndeplinirea 
tuturor angajamentelor pe care noi 
le-am luat în întrecere.

2. ȘUȘTAC

mecanică de la 
există un număr de 23 
frecventează cursurile 

școlii medii din Pe-

Măciucă 
și Gergely E- 
fruntași numai 
la învățătură,

C U P A
In cadrul celei de a doua e- 

tapt a întrecerilor sportive da
tate cu „Cupa I.R.T.A.", în ziua 
de 9 iulie 1961, formațiile spor
tive de Ia I.R.T.A. Petroșani au 
întîlnit formațiile I.R.T.A. din 
Alba Iuiia. Întrecerile sau dis
putat numai la fotbal și șah, de
oarece meciul de volei nu s-a 
putut desfășura din cauza tim
pului nefavorabil.

La fotbal, victoria a revenit 
petroșânenilor cu scorul de 4—2

---- --------

I. P. T. A.
după ce la pauză oaspeții au 
condus cu 2—1.

întrecerile la șah au fost viu 
disputate și pînă la urmă întîl
nirea a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate 4%—4*/г.

In etapa următoare sportivii 
de la I.R.T A. Petroșani se vor 
deplasa la Sebeș, unde se vor 
întrece în cadrul aceleiași cupe, 
cu sportivii de la I.R.T.A. Sebeș.

S. BALOI 
corespondent

------ ,'1.===^^=.,-....... . ...........

Pregătirea pugiliștilor din Vulcan
Secția de box 

sportive Minerul 
programat pentru 
toare o întîlnire 
din localitate cu 
nerul Oravita. In vederea obți
nerii unor rezultate cît mai bune 
la viitoarea reuniune, pugiliștii 
din Vulcan au susținut dumi
nică o întîlnire cu cei de la Mi
nerul Lupeni. Dovedind că pre
gătirea lor, de pînă acum a fost 
cu adevărat rodnică, tinerii bo
xeri localnici au cîștigat întilni- 
rea cu scorul de 11—5.
■ iată cîteva rezultate tehnice; 

categoria pană — Mîndru Eugen 
(Vulcan) învinge la puncte pe 
Mircioiu I. (Lupeni); categoria 
semiușoară — Dinuc C. (Vul
can) este învins prin abandon 
de Nanu I (Lupeni); categoria

a Asociației 
din Vulcan a 
săptainîna vii- 
a pugiliștilor 

cei de la Mi-

PE BICICLETĂ
care a organizat concursuri de 
cicloturism a fost Parîngul Lo
nea. încă din anul trecut, o mi
nă de tineri de aici au început 
să străbată Valea Jiului pe bi
ciclete de oraș, în curse de ciclo
turism. Cu timpul ei э-au avîn- 
tat și dincolo de hotarele Văii 
Jiului, organizînd un circuit al 
regiunii Hunedoara, precum și 
o excursie pe malul Dunării pî
nă la Orșova și retur. In a- 
cest an asociația Parîngul Lo
nea a dat urt sprijin și mai mare 
tinerilor cicloturiști. In ultimul 
timp a fost organizată o ex
cursie de 2.000 km. la care par
ticipă 6 tineri. Printre ei se află 
desigur Laczko Zoltan, electri
cian, Vachold loan, strungar. 
Budai Carol, muncitor și alții, 
inițiatorii cicloturismului la tb- 
nea și cei mai pasionați excursio
niști.

Plecînd din Lonea în ziua de 
4 iulie tinerii cicloturiști vor 
străbate 2.000 km. într-o cursă 
de 14 etape cu itinerar dinainte 
stabilit șî anume: Lonea — Alba 
Iulia — Luduș — Tîrgu Mureș
— Gheorghieni — Lacul Roșu
— Borsec — Brașov — Sibiu

*4*«

ușoară — Stamate I. (Vulcan) 
învinge la puncte pe Solomon 
Fr (Lupeni); categoria semi
grea — Chetroiu Aurel (Vulcan) 
învinge prin abandon pe Măcă- 
rescu Șt. (Lupeni).

Tot în scopul verificării nive
lului de pregătire, tinerii înce
pători din Vulcan au susținut la 
categoriile hîrtie, cocoș și pană 
întîlniri cu începătorii din Lu
peni. Rezultatele au fost de ase
menea în favoarea vulcănenilor.

Reuniunea de box de la Vul
can s-a bucurat de aprecierea 
publicului spectator constituind 
în același timp și o bună verifi
care a lotului în vederea întîl- 
nirii de duminica viitoare.

IN EDITURA POLITICA

N. ROVENȚA 
corespondent

— Călan — Lonea. Timp de 20 
de zile cei 8 tineri (în concediu 
de od'ihnă) vor străbate acest 
traseu vizitînd orașe, stațiuni 
balneo-climaterice, obiective in
dustriale. Ieri, la consiliul aso
ciației Parîngul Lonea a sosit o 
telegramă expediată din Gheor- 
ghieni avînd următorul conți
nut : „Ajunși bine. Continuăm 
traseul stabilit. Cicloturiștii lo 
neni".

Conform regulamentului sta
bilit la plecare, tinerii vor sosi 
la Lonea în preajma zilei de 25 
iulie, excursia fiind organizată 
în cinstea Zilei minerului.

Celelalte asociații • sportive din 
Valea Jiului, în care activează 
sute de tineri posesori de bici
clete de oraș, ar putea împărtăși 
experiența Asociației sportive 
Parîngul Lonea în organizarea 
concursurilor-excursii de ciclotu
rism trecfnd la antienarea tine
rilor, la practicarea acestei noi 
discipline sportive care duce la 
fortificarea organismului, la îm
bogățirea cunoștințelor fiecăruia 
precum și la petrecerea timpului 
liber în mod plăcut și instructiv.

au apfirut:

G. AFANASIEV
Filozofia marxiști

Manual popular
464 pag. 7,60 lei

Cartea tratează problemele de 
bază ale materialismului dialectic 
și materialismului istoric în legă- 
gătură indisolubilă cu practica 
construcției socialismului și comu
nismului, cu cele mai noi cuceriri 
ale științei. In lucrare sînt com
bătute teoriile neștiințifice și reac
ționare ale ideologiei burgheze ți 
ale revizionismului contemporan.

G. GLEZERMAN
Legile dezvoltării sociale

244 pag. 5,70 lei
Cartea tratează sub forma unor 

lecții accesibile unui cerc larg de 
cititori, una dintre cele mai im
portante probleme ale materialis
mului istoric : caracterul legilor 
dezvoltării sociale, cunoașterea ți 
folosirea lor.

In lucrare sînt analizate nume
roase probleme ca : obiectul ma
terialismului istoric și particula
ritățile legilor lui ; cunoașterea le
gilor dezvoltării sociale ; legile 
dezvoltării sociale și activitatea 
conștientă a oamenilor, raportul din
tre legile generale și cele speci
fice ale dezvoltării formațiunilor 
social-economice ; legitatea gene
rală a schimbării formațiunilor 
social-economice și spedficul dez
voltării unor țări ți popoare ; ge
neralul și particularul în trecerea 
de la capitalism la socialism.

A.



Prin secfiile 
Filaturii Lupeni

(Uriftare din pagina 1-a)

„Nici un vagonet ac cărbune
иrebutat pentru șist ♦•♦••••••♦♦♦•♦♦♦•♦♦♦♦•••♦•♦•ее oeeeeeeeoeeeeeeeeeeeee*

i

mente ci și multi аЦі muncitori 
din secțiile filaturii. Ața de e- 
xemplu, la începutul lunii tre
cute, în cadrul consfătuirii de 
producție ținute în secția a 
Ш-а, un grup de muncitoare 
de la răsucit din schimbul con
dus de Korelus Irina s-a anga
jat să supravegheze răsucirea a 
cîte 1000 kg. fire fără să dea 
nici o bobină degradată.

Lucrul nu a fost ușor, dar cu 
atenția cu care s-a muncit toate 
muncitoarele la sfîrșitul lunii 
au putut raporta îndeplinirea 
ș: depășirea angajamentelor
luate. Berceamt Elisabcla a dat 
2106 kg. fire fără nici un gram 
deșeu, Lupan Paraschiva cu 
1815 mai mult decît l-a fost 
angajamentul, Chirculescu Ma
ria cu 1068 kg., Ghionea Vir
ginia cu 1402 kg. peste anga 
jamentul luat, Horvath Berta și 
Raica Veronica, două munci- 
toate care deseori ait fost frun
tașele secției, au dat 1948 ți, 
respectiv, 1936 kg. fire de bună 
calitate, fără să degradeze nici 
o bobină răsucită la mașinile 
lor.

La fel s-a muncit și în1 sec
țiile depănat, sortare și bobinai, 
unde este încetățenit obiceiul ca 
la fiecare consfătuire de pro
ducție să зе ia angajamente 
concrete, care să ducă la mă
rirea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produse- 

■ lor.
•> In secțiile bobinaj, Mureșan 

Valeria, Șelaru Paulina, Ias- 
Clievici Albina, Vadas Rozalia, 
Balint Ileana și Biriș Crăclu- 

• nita au dat, în fiecare zi, cîte 
15—20 kg. de fire peste plan 
de calitate ireproșabilă. De ase
menea și sortăresele Daroczi 
Ghizela, Mircea Maria, Poenar 
Otilia și Brănet Aurelia au sor
tai zilnic cu cîte 20 kg. mai- 
multe fire, iar Olah Maria și 
Crăiniceanu Eugenia au dat 

. cîte 10 kg. fire peste sarcinile 
de plan, îndeplinindu-și angaja 
men tele luate.
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VICTOR BRAȘOVEANU 
președintele comitetului 
sindicatului B..M. Lupeni

Raportul pe care 
l-a prezentat to
varășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la 
cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.
precizează că „Conducerile minis
terelor și ale întreprinderilor sînt 
datoare să înfăptuiască un complex 
de măsuri pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, ca preocupare 
imediată și permanentă în toate 
ramurile industriale".

In lumina acestei sarcini, la mi
na Lupeni, sub îndrumarea ■ comi
tetului de partid, conducerea minei, 
comitetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. au întocmit un plan de 
măsuri care ulterior a fost între
git cu noi obiective pe baza Di
rectivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste in cinstea celei 
de a 40-a aniversări a creării 
Partidului Comunist din Romînia.

In baza acestui plan, lupta pen
tru calitate a luat aspecte noi a- 
vînd ca obiectiv aplicarea inițiati
vei minerului Ghioancă Sabin de 
la Lupeni „Nici un vagonet dc 
cărbune rebutat pentru șist". In a- 
ceastă direcție, comitetul sindica
tului a reușit să îmbunătățească 
organizarea întrecerii socialiste la 
majoritatea brigăzilor miniere pu- 
nînd la baza ei lupta pentru cali
tatea cărbunelui, să facă din pre
ocuparea aceasta o mișcare de ma
să, care să cuprindă întreg colec
tivul minei Lupeni.

începutul l-a constituit organiza
rea de către comitetul sindicatului 
a unei ședințe cu comitetele sin
dicale de secții la care au parti
cipat cei mai buni șefi de brigăzi 
in care s-au dezbătut sarcinile 
pentru ridicarea întrecerii socia
liste pe o treaptă superioară și 
s-au stabilit noi obiective concrete 
în întrecerea socialistă pentru cali
tate superioară a cărbunelui coc- 
sificabil. Apoi, în consfătuirile de 
producție pe sectoare, s-a dezbă
tut pe larg aplicarea valoroasei 
inițiative „Nici un vagonet de

cărbune rebutat 
pentru șist". Prin
tre primii care au 
aplicat inițiati
va menită să du
că la îmbunătăți- 

cărbunelui sînt orga4

♦ •
♦ 
♦ 
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Inovatorii In sprijinul producției
Vizitînd uzina electrică Paro

șeni ai putea crede că datorită 
sistemului modern de lucru, pro
cesului tehnologic de înaltă teh
nicitate, muncitorii, maiștrii ți 
inginerii de aici nu mai au ce 
modificări, inovații sau raționa
lizări să aducă. Dar cum spiri
tul inventiv și capacitatea omu
lui nu au limite, colectivul ter
mocentralei se străduiește ca a- 
colo unde sînt necesare, să in
troducă modificări, prin inova- 
iii și raționalizări, care să con- 
ribuie la îmbunătățirea conti

nuă a procesului de producție. 
In decurs de cîțiva ani, de cînd 
funcționează termocentrala, au 
fost propuse și aplicate sute de 
inovații și raționalizări, dintre 
care multe au fost generalizate. 
De pildă, numai în anul trecut 
au fost aplicate 44 de inovații 
din cele 69 propuse. Aceste ino
vații aduc o economie antecal- 
culată în valoare de peste 215,000 
lei.

In acest an, la termocentrala 
Paroșeni mișcarea de inovații 
continuă cu mult avînt. In pri
mele 6 luni ale anului au fost 
propuse 30 de inovații din care 
unele au fost introduse iar al
tele sînt în curs de aplicare. Va
loarea economiilor post calcu
late obținute ca urmare a ino
vațiilor deja aplicate 
la 181.000 lei. Dintre 
aplicate multe sînt de 
seninătate. De pildă, 
Măîeran Gheorghe a 
un dispozitiv pentru racordarea 
injectoarelor de păcură, cu po
sibilitatea scoaterii lor din focar 
după întrebuințare, inovație care 
aduce o economie post calculată 
în valoare de 180.000 lei anual 
Inovatorul a primit drept re
compensă suma dte 3500 lei. Un 
alt inovator, muncitorul Wass 
Almas a conceput un termoele- 
ment pentru semnalizarea tempe
raturilor ridicate la lagăre, ino
vație care a fost aprobată pentru 
generalizare. Muncitorul Tasnadt 
Iosif a construit un nou tip d»

se ridica 
inovațiile 
mare în- 
înginerul 
construit

role de ghidaj pentru cablurile 
de la macaraua Greifer.

O preocupare susținută dove
desc inovatorii de la Paroșeni 
și pentru rezolvarea inovațiilor 
prevăzute în planul tematic. Din 
acestea, au fost aplifcate pînă 
tn prezent 3, iar altele sînt în 
studiu. Cele aplicate sînt: „Ma
triță pentru plăcuțe de inven- 
tar“ — inovatori ing. Truică 
Ioan, maistrul Crainic Petru și 
muncitorul Szekely Aionisie, „In
stalație de recondiționat aerul în 
atelierul forjă și sudură", execu
tată de ing. Truică loan și 
„Ștanță pentru confecționarea 
capacelor de sticlă necesare sem
nalizatoarelor optice".

Succesele arătate se datoresc 
și cabinetului tehnic al termo
centralei care s-a ocupat îndea
proape, prin diferite forme, de 
extinderea mișcării de inovații 
și atragerea în rîrtdurile inova
torilor a celor mai pregătiți in
gineri, tehnicieni și muncitori, 
comitetului sindicatului și condu
cerii întreprinderii care sub în
drumarea organizației de partid 
au acordat un sprijin permanent 
mișcării de inovații. Cabinetul 
tehnic a organizat în fiecare lu
nă cîte o conferință pe teme teh
nice, unde ș-au făcut și scurte 
informări legate de un specific 
sau altul de activitate al ter
mocentralei. In fiecare secție e- 
xistă o brigadă de inovatori, 
formată din 3—4 tovarăși. In 
fiecare zi, cei interesați primesc 
consultații în cadrul cabinetului 
tehnic unde le stau la îndemînă 
și un număr de 6000 de volume 
de specialitate, cu care este în
zestrată biblioteca cabinetului.

Mai sînt încă multe lucruri de 
rezolvat la termocentrala Paro
șeni, atît în ceea ce privește îm
bunătățirea procesului de pro
ducție cît și în creșterea produc
tivității muncii și reducerea efor
tului fizic, la care inovatorii 
sînt hotărîțl să contribuie și pe 
mai departe prin noi realizări.

ȘT. EKART

rea calității 
nizatorii grupelor sindicale Spînu 
Petru, Ghioancă Ioan, Sfitlic Ioan, 
Angheleseu loan, Musta Alexan
dru, Novac Ștefan și alții, după, 
care alte zeci de brigăzi au îm
brățișat inițiativa. Ca rezultat ah 
muncii colective pentru ridicarea 
întrecerii socialiste 
mai înalt, 
registrat in 
procentului 
te față de

In afară 
peste sarcinile de plan în aceeași 
perioadă 2400 tone de cărbune 
de bună calitate. Bine au muncit 
in această direcție colectivele sec
toarelor și comitetelor de 
sindicale de la sectorul III, — in
giner șef de sector 
Constantin, președinte al secției 
sindicale Brezeanu Dumitru, sec
torul IV A, — inginer șef de sec
tor Davidescu Gheorghe, președin
te Zeleneak Gheorghe ; sectorul 
IB — inginer șef de sector Ble- 
nea Victor, președinte Vintilă 
Constantin și sectoarele I A, IV В 
și V sud, colective care au luptat 
pentru aplicarea inițiativei avînd 
drept scop îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Pentru popularizarea inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune re
butat pentru șist", comitetul sin
dicatului, sub îndrumarea perma
nentă a comitetului de partid s-a 
folosit și se folosește în perma
nență de toate mijloacele muncii 
politice de masă. In incinta ex
ploatării sînt zeci de panouri care 
îndeamnă brigăzile și colectivele 
la lupta pentru sporirea producției 
și Îmbunătățirea calității cărbune
lui. De asemenea, s-au confecționat 
7 grafice de întrecere, pentru fie
care sector productiv în parte, în 
care zilnic sînt notate realizările 
brigăzilor de mineri. Gazeta de 
perete, un alt mijloc de populari
zare a întrecerii, militează în per
manență pentru extinderea iniția
tivei privind îmbunătățirea calită
ții cărbunelui. Exemple de acest 
fel sînt numeroase. Din păcate în
să, nu toate comitetele secțiilor 
sindicale, conducerile sectoarelor 
dovedesc aceeași preocupare pen
tru extinederea acestei 
nu extind operativ 
fruntașilor. La fel, 
deauna se acordă 
ficientă măsură asistența 
la locurile de muncă, iar aprovi
zionarea cu materiale este slab a- 
sigutată. Aceste lucruri s-au petre
cut mai frecvent la sectoarele II, 
IV В și V sud.

Comitetele sindicale de secții au 
datoria ca în lumina hotăririlor 
partidului, să orienteze în perma
nență eforturile 
spre obiectivele 
tante cum ar fi 
lității cărbunelui 
depășirea angajamentelor luate de 
colectivul exploatării noastre, în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de

la un nivel' 
pc exploatare s-a în- 
luna iunie o scădere a 
de șist cu două pune* 
admis.
dc aceasta, s-au dat

23 August.

secții

Teodore* cu

inițiative, 
experiența 
nu tot- 
în su- 

tehnică

oamenilor muncii 
cele mai impor- 
îmbunătățirea ca- 
și îndeplinirea și
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SUDOR
LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE
REPARAȚI! MECANICE
TINICHIGIU
SCULER
TURNĂTOR

Ош «I wai utilaj iniiw Petrosaai
Organizează în data de 20 iulie 1961 un concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de 
maiștri;

MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU 
MAISTRU
Condiții de prezentare la concurs:
— Cerere,
— Diplomă (în copie) de absolvire a unei școli 

tehnice ds maiștri în specialitate sau a unei școli 
echivalente sau acte din care al rezulte că la data 
de 1 Iulie 1956 candidatul a avut 12 ani vechime 
In funcția de maistru,

— Autobiografie,
— Certificat de naștere tip R.P.R. (copie).
Actele se 

la d?ta de
Lămuriri 

organizarea

pot depune la secretariatul uzinei pină 
15 fulie 1961.
suplimentare se pot primi Ia serviciul 
producției.
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Grupul școlar minier Lupeni
ANGAJEAZA

Maiștri electromecanici
Pentru instruirea practică a ucenicilor. Informații asupra 

condițiilor de salarizare și angajare se primesc la secreta
riatul Grupului școlar minier Lupeni, str. Ella, 40 zilnic în- . 
tre orele 11—13,

Exploatarea minieră Vulcan
Organizează în ziua de 17 iulie la sediul ex

ploatării un concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi :

maiștri mineri
maiștri electromecanici

Cererile însoțite de actele necesare se pot de
pune zilnic la sediul exploatării miniere Vulcan, 
unde se pot obține și informațiile necesare.

РШ. Prodine ІіШіаіе
PETROȘANI 
angajează 

REMIZIERI 
pentru desfacerea 

soldurilor de mărfuri
Doritorii se vor adresa pen

tru lămuriri la serviciul cadra 
la sediul O.C.L. str. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 102, etaj 
II, camera 27.
222222222
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I

I

i
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In prima zi de tabăra
Hans-Giorg și Mart Viorel fac 
ultimele „controale" prin dormi
toare. în dormitorul 3 e liniște. 
Receak Margareta (școala пт. 1 
Lupeni), Tamba Marinele (școala 
пт. 1 Petroșani), Fbldeși Aurora 
(școala nr. 1 Lupeni) și celelalte 
colege au și adormit. In dormi
torul nr. 5 al băieților se mai aud 
încă șoapte. Rusu Dumitru, Groh- 
man Carol din Petroșani împreună 
cu cei trei frați Bmilian, Ovidiu 
și Marius Toma din Hunedoara, 
mai discută despre primele impre
sii din tabără. Bmilian și-a pus 
căștile de la aparatul de radio cu 
galena pentru a asculta muzică. 
Dar... somnul e somn, își cere 
dreptul. Liniștea și 
stipînire peste toate 
în care se odihnesc 
copii. Lipsesc de la 
pionierii de serviciu.
alte activități, iar seara focul de 
tabără. Așa a fost prima zi în 
tabără de la Lunca Florilor...

(Urmare din pag. l-a)

Școala nr. 2 Lupeni, Toma Ovi- 
diu de la Școala nr. 4 din Hunedara 
Mogoș Ana de la aceeași școală, 
recită poezii de mulțumire închina
te partidului. Programul artistic ia 
sfîrșit și urmează sport. La n 
Zeali se înjghebează două echipe 
de fotbal, fiind aleși în echipe șt 
oaspeții. Jocul se desfășoară intr-o 
deplină sportivitate, cei doi portari 
(care erau oaspeții) s~au evidențiat 
prih intervențiile prompte la ba
lon. Meciul s-a întrerupt din cau
za unei ploi mărunte. După o 
luptă dîrză cu balonul, masa a fost 
btne venită. Aranjați la mese 
lungi, pe detașamente, copiii aștep
tau nerăbdători servirea mâncării.
Pe mese își fac apariția castroane 
cu ciorbă care îți gîdilă plăcut 
nările. Vine friptura și apoi felul 
trei — gogoșile. După-masă somn 
obligatoriu. Instructorii Denger

somnul ț>un 
dormitoarele 

cei 90 de 
somn doar 
După somn

întreprinderea 
de locuințe 
și localuri 
PETROȘANI

I

Petroșani, 
de 1 iulie 
în mod o- 

cost, cu
la toate

Valea Jiului.

ANUNȚA <
In conformitate cu decizia J 

Comitetului executiv al Sfa- ) 
tului popular al orașului re- ? 
gional Petroșani nr. 352 din j 
27 iunie 1961 și a normelor ? 
Р.С.1., întreprinderea de lo
cuințe și localuri 
începînd cu data 
19,61, va executa 
bligatoriu, contra 
rățitul coșurilor 
imobilele din

Contravaloarea serviciului 
de curățitul coșurilor de la 
abonațîi întreprinderii, se va 
încasa conform deciziei Co
mitetului executiv al Sfatu
lui popular regional nr. 414 
din 1956.

Locatarii imobilelor pro
prietate particulară, sînt in
vitați la sediile sectoarelor 
l.L.L. din localitățile Lo- 
nea, Petrila, Petroșani, Ani- 
noasa, Vulcan și Lupeni 
pentru încheierea contracte
lor.

e

J

s
2



4 STEAGUL ROȘU

ComiiEHcatul сѳвммі sovieto-eoFeean
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

După cum anunță TASS, la 10 
iulie a fost dat publicității la Mos
cova comunicatul comun soviete- 
coreean în legătură cu vizita în 
U.R.S.S. a delegației guvernamen

ȘTIRI DIN R.
In anii cincinalelor în R. P. 

Mongolă au fost create fabrici 
și uzine ale industriei extracti
ve. In prezent, industria extrac
tivă a devenit una din cele mai 
importante ramuri ale industriei 
grele. Se dezvoltă cu succes ex
tracția și prelucrarea țițeiului.

Trecerea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale pe o bază 
tehnică modernă a necesitat im
perios crearea unor întreprinderi 
și secții de prelucrare a metalu
lui. Una dintre acestea este u- 
zina mecanică din Ulan Bator, 
utilată cu cele mai moderne ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor.

★
S-au obținut mari succese în 

dezvoltarea industriei bunurilor 
de consum. In anii planurilor 
cincinale și trienale au fost crea
te o serie de noi întreprinderi 
ale industriei ușoare. A fost con
struită o filatură de lînă pieptă
nată înzestrată cu cea mai mo
dernă tehnică, a cărei producție 
satisface nu numai necesitățile 
interne, ci și permite să se ex
porte tesături de lînă de calitate 
superioară.

A crescut considerabil produc
ția industriei pielăriei și încăl
țămintei.

Au fost construite o mare fa
brică de șevretă de calitate su
perioară, cu o capacitate anuală 
de 1.200.000 piei dfe oaie, și o 
fabrică de încălțăminte pentru 
femei și bărbați.

Ca rezultat al dezvoltării in- 
dustrei ușoare, volumul produc
ției acesteia a crescut în 1960 de 
5,4 ori față de 1940.

★
Combinatul cărnii de la Ulan 

Bator, construit în 1946, a pre
lucrat anul trecut 27.600 tone de 
carne de vită.

★
Ca rezultat al dezvoltării im

petuoase a industriei de stat și 
cooperatiste, volumul global al 
producției industriale a R. P. 
Mongole a depășit anul trecut1 
de 7,4 ori nivelul din 1940.

★
O atenție deosebită s-a acor

dat dezvoltării continue a creș
terii animalelor — principala o- 
cupație a populației.

In anii puterii populare șep- 
telul a sporit aproape de 2,5 ori. 
In prezent, în țară există 23 mi
lioane capete de vite, dintre care 
aproape 17 milioane se află în 
proprietatea obștească a uniuni
lor agricole, iar 475.000 aparțin 
gospodăriilor dfe stat.

★
i Lucrările de construcție au luat 
o largă amploare în anii primu
lui și celui de-al doilea plan cin
cinal și îndeosebi în perioada 
planului trienal 1958—1960 de 
dezvoltare a R. P. Mongole.

In acești ani s-au construit 
mari întreprinderi printre care 
mina de cărbuni „Nalaiha", fa
brici de produse lactate, de pro
duse zaharoase, de încăltăminie, 
de lînă pieptănată, de sticlă și 
de cărămidă, combinatul pentru 
prelucrarea lemnului de la Suhe 
Bator, combinatul de morărit de

------- — -------

Al doilea Festival international 
al filmului

MOSCOVA 9 (Agerpres).
La Moscova a început cel de-al 

doilea Festival internațional al 
filmului. Deschiderea lui festivă a 
avut loc la 9 iulie, ora 19, într-una 
din cele mai mari săli ale capita
lei sovietice, Palatul Sporturilor de 
pe Stadionul central „V. I. Lenin".

In ziua deschiderii festivalului 

tale și de partid a R.P.D. Co
reene; în frunte cu Kim Ir Sen.

In comuniaat se constată unita
tea de vederi și caracterul indes
tructibil al alianței între U.R.S.S. 
și R.P.D. Coreeană.

P. MONGOLĂ
la Ulan Bator, stația de radio
difuziune de la Ulan Bator, în
treprinderi poligrafice etc.

In ultimii ani! la Ulan Bator 
și în alte așezări ale țării se des
fășoară larg construcția de lo
cuințe. Numai în ultimii trei ani 
au fost construite și date în fo
losință locuințe cu o suprafață 
utilă dfe peste 300.000 m. p.

★
In 1960 funcționau în Mongo

lia 419 școli de cultură gene
rală frecventate de 107.209 co
pii și în care predau 3.743 de 
învățători. Numărul școlilor de 
cultură generală a crescut în 
1960 cu 26,6 Ia sută fată de a- 
nul 1940, numărul elevilor — 
de patru ori, iar al învățătorii 
lor — de 3,9 ori.

★
Universitatea mongolă de stat 

„Cioibalsan" a fost creată în 
anii grei ai războiului. In cei 
20 de ani ai existentei sale ea 
a pregătit mii de specialiști pen
tru diferitele ramuri ale economiei 
naționale și culturii. In ultimii 
ani au fost create institutele de 
pedagogie, agricultură, economie. 
Instituțiile de îHvățămînt supe
rior din R. P. Mongolă sînt frec--, 
ventate de aproximativ 5.000 de 
studenți, revenind cîte 73,5 stu- 
denți la 10.000 de locuitori.

★
In 1960, pentru acțiunile so- 

cial-culturale s-au cheltuit pe cap 
de locuitor cîte 338 tugricî — de 
zece ori mai mult decît în 1940.

,I1 (Agerpres)

Un nou plan de pace 
pentru poporul german

BERLIN 10 (Agerpres). — Pla
nul de pace al poporului german, 
fundamentat de președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., W. 
Ulbricht, și aprobat de Camera 
Populară, s-a bucurat de un larg 
sprijin și actualmente acest pro
gram real de reglementare paș
nică a problemei germane și de 
asigurare a păcii în Europa se a- 
flă în centrul atenției tuturor pă
turilor populației germane.

Cei 6.000 de. participanți la a- 
dunarea organizației berlineze a 
P.S.U.G., au aprobat cu căldură 
noua acțiune a Consiliului de Stat 
și Camerei Populare care are ca 
obiectiv soluționarea ât mai grab
nică a problemelor de importanță 
vitală ale națiunii germane.

Q--------------—

„Cînd în țară nu-i libertate, e tot una 
dacă stai la închisoare sau acasă46

TEHERAN 10 (Agerpres)
„Cind în țară nu-i libertate; e 

tot una dacă stai la închisoare sau 
acasă1*, a declarat unui corespon
dent al ziarului „Keihan Interna
tional", A. Arameș; fost vicepre
ședinte de guvern, liderul partidu
lui progresiștilor care a fost ares
tat acum o săptămînă fiind acu
zat de ;,activitate subversivă". A- 

în Palatul Sporturilor a fost pre
zentat filmul documentar sovietic 
de lung metraj „Prima călătorie 
spre stele‘! (zborul navei cosmice 
„Vostok" cu Iuri Gagarin la bord).

Prezentarea filmelor în cadrul 
concursului a început la 10 iulie 
la cinematograful i.Rossia".

moscova ; poraAa acrtoitâ tradlflORalâ 
in cinstea Zilei Fintel Aeriene a 0. R. S. S.

MOSCOVA 9 (Agerpres}.
La 9 iulie, pe aerodromul Tu- 

șino al Aeroclubului central a 
avut loc parada aeriană tradi
țională în cinstea Zilei Flotei 
Aeriene a U.R.S.S. Parada a 
fost urmărită cu mare interes de 
sute de mii de oameni.

Au asistat conducătorii Parti
dului Comunist și ai guvernului 
sovietic în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

începerea paradei a fost anun
țată de o salvă de artilerie. Dea
supra aerodromului au evoluat 
44 avioane sportive „1AK-18" 
care au format în văzduh cuvîn- 
tul „LENIN".

Parada în cinstea Zilei Flotei 
Aeriene a demonstrat dezvolta
rea și perfecționarea aviației so
vietice în anii care au trecut de 
la cel de-al doilea război mon
dial, progresul impetuos al in
dustriei aeronautice sovietice

Cea mai impresionantă a fost 
parada aviației militare.

Deasupra cîmpului de zbor trec 
în mare viteză unul după altul 
avioane supersonice dfe vînătoare 
cu reacție, coloane de avioane 
supersonice ușoare și grele.

In loc de tunuri, avioanele de 
vînătoare sînt înzestrate cu pro
iectile cu reacție de tip „aer- 
aer“. In loc de bombe, cele mai 
noi avioane cu reacție purtătoa
re de rachete cu rază mare de

Dr. Kwame Nkrumah 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : In după-amiaza 
zilei de 10 iulie a sosit la Mos
cova dr. Kwame Nkrumah, preșe
dintele Republicii Ghana.

Planul păcii pentru poporul ger
man a fost caracterizat ca un do
cument de excepțională importan
ță națională și internațională de 
către conducerea Partidului Liberal 
Democrat din Germania; care s-a 
pronunțat în sprijinul acestui plan 
la fel ca și conducerea Uniunii 
creștin-democrate din R.D.G.

Comitetul de conducere al Par
tidului Național-Democrat din 
Germania a adoptat textul unui 
mesaj adresat către toți membrii 
acestui partid; în care se sublinia
ză printre altele : „Cerem un tra
tat de pace cu cele două state 
germane întrucît el va smulge ar
mele din mîinile militariștilor vest- 
germani; va croi calea spre dezar
mare și neutralitatea întregii Ger-~ 
manii-.

rameș a făcut această declarație 
după interogatorul ce i-a fost 
luat de judecătorul de instrucție.

Arameș a declarat coresponden
tului că judecătorul de instrucție 
al procuraturii i-a prezentat ca 
probe documentare ale crimei co
mise de el" textele declarațiilor 
pe care le-a făcut la diverse con
ferințe de presă.

După cum se știe, la aceste con
ferințe de presă A. Arameș a ci
tat date despre activitatea ameri
canilor în Iran, activitate care a 
adus țara în pragul falimentului 
politic și economic. La aceste con
ferințe de presă, A. Arameș s-a 
pronunțat pentru o politică de 
neutralitate a țării.

In convorbirea pe care a avut-o 
cu corespondentul ziarului „Kei
han International", A. Arameș a 
acuzat „o putere străină ca fiind 
vinovată de arestarea sa". 

acțiune au la bord rachete „aer- 
pănrint". Aceste avioane de prim 
rang au fost realizate de colec
tivele de proiectări-construcții 
conduse de Andrei Tupolev, Ar
tem. Мікоіаи, Alexandr Iakovlev, 
Pavel Suhoi, Vtedimir Measișev, 
Serghei Tumanski și Arhip Li- 
ulka.

Aviatorii militari sovietici stă- 
pînesc cu virtuozitate aceste a- 
vioane fulger. Zburînd cu o vite
ză vertiginoasă, ei execută așa- 
numita buclă Nesterov, tonouri 
orizontale și alte figuri compli
cate de înaltă acrobație.

Deasupra cîmpului apar co
loanele titanilor aerului: apara
tele de zbor ale aviației purtă
toare de rachete. Sub fuzelaje 
ele poartă rachete puternice. A- 
ceste avioane de luptă dirijează 
rachetele spre ținta fixată, fără 
a pătrunde ele însele în zona de 
apărare antiaeriană împotriva ra
chetelor adversarului.

La mîcă înălțime deasupra pă- 
mîntuluii trece o nouă coloană 
de purtătoare de rachete. Echi
pamentul ultramodern al acestor 
avioane permite să se vadă țin
tele de la o distanță enormă. 
Ele transportă proiectile capa
bile să distrugă orice țintă la 
depărtări de sute de kilometri. 
Nici o apărare, nici: o manevră 
nu sînt în stare să salveze țin
tele de distrugerea lor de către 
rachetele de acest fel.

Apoi trec avioanele cu reac
ție pentru detectarea și distru
gerea submarinelor la mari dis
tante de țărmurile sovietice. E- 
voluează avioane supersonice ce 
pot fi folosite împotriva mai 
multor ținte, bombardiere super
sonice cu reacție.

Văzduhul este străbătut de 
noi avioane: un avten cu reac
ție greu, care dispune de o ga
mă largă de altitudini și, vițeze, 
avioane purtătoare de rachete a 
căror construcție originală le fa
ce să semene cu niște săgeți. Vi
teza lor depășește de cîteva ori 
viteza sunetrrfuL Au fost prezen
tate, de asemenea, un nou avion 
cu reacție a cărui armament poa
te lovi orice avion modern de 
mare viteză și altitudine, precum 
și un avion cu motor cu reacție 
cu oxidant lichid. A trecut cu o 
viteză vertiginoasă un avion din 
a cărui coadă era expulzat un 
jet de foc. Chiar de pe cîmpul 
de zbor s-a înălțat în văzduh 
un avion supersonic de vînătoa
re cu reacție.

Spectatorii au văzut la săr
bătoarea de la Tușino elicoptere 
de tipuri! variate. Un grup de a- 
parate de zbor purta machete ale 
sateliților Pămîntului și ale na
velor cosmice, un model al ca
binei navei cosmice „Vostok" și 
portretul lui Iuri Gagarin, pri-

PROGRAM
12 iulie

PROGRAMUL I. 7,3C Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 10, U0 
Teatru la microfon: „Madame 
Sans Gene", Adaptare radiofo
nică după comedta lui Victorien 
Sardou, 12,00 Muzică din ope
re, 13,05 Muzică din operete, 
14,00 Muzică distractivă, 14,30 
Melodii populare romînești, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
In slujba patriei, 18,15 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție dlin industrie și agricul
tură, 19,05 Program de cîntece 
și jocuri populare romînești,
19,30 Pagini alese din creația 
de operă a compozitorului Geor
ges Bizet, 21,15 La microfon: 
Satira și Umorul (reluare). 
PROGRAMUL II. 12,25 Cîntă 
corul Radioteleviziunii, 13,30 
„La munte și la mare**, emisiu
ne pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă, 14,03 Arii și duete 
din operete, 14,30 Pe țărmul 
mării, program de muzică ușoa
ră, 15,00 Muzică de estradă, 

mul cosmonaut din lume. Eroul 
Cosmosului însuși se afla la tri
buna guvernamentală printre 
oaspeții de onoare.

Au zburat elicoptere pentru 
transportul încărcăturilor grele, 
a fost demonstrat un elicopter-! 
macara zburătoare cu două mo-< 
toare turbopropulsoare care a 
adus pe aerodrom o casă de lo
cuit. Gimnaștii au executat cu 
măiestrie de virtuoși exerciții la 
trapez și inele suspendate sub 
elicopterele rămase imobile.

Un avion clasic de desant- 
transport cu o mare capacitate 
de ridicare a fost realizat sub 
conducerea cunoscutului proiec
tant Nikolai Kamov. Aparatul 
îmbină în mod ingenios calită
țile de zbor ale unui avion și ale 
unui elicopter. Avionul este pre
văzut cu două motoare turbopro
pulsoare puternice, o aripă, două 
elice portante și două elice trac
tive.

Pe aerodrom aterizează de ^e 
elicopter subunități ale trupelor 
de rachete, gen de armă princi
pal al forțelor armate sovietice. 
Rachetele de luptă sînt încărcate 
pe autovehicule care circulă prin, 
fata tribunelor.

Spectatorii admiră avioanele 
remarcabile ale aviației civile. 
Cel mai cunoscut dintre ele — 
aeronava turbopropulsoare „TU- 
114“ — poate parcurge fără es-i 
cală distante uriașe. El trans
portă 170 persoane, adică tot a- 
tîtea cît cinci vagoane de cale 
ferată.

Gigantul aerului este urmat 
de avioane „TU-124“, „IL-18" șt 
de alte aeronave rapide. Aceste 
avioane pentru călători au fost 
realizate sub conducerea cunos-i 
cuților proiectanti Tupolev, An- 
топоѵ, Iliușin.

Aviatorii sportivi și planoriștii 
au executat cu înaltă măiestrie 
exerciții de acrobație în grup.

La începutul acestui an avia
torii sovietici dețineau 182 re-i 
corduri mondiale din cele 4'2 
omologate de Federația Interna
țională de Aviație. In acest an 
pilotii din U.R.S.S. au stabilit 
19 recorduri unionale, dintre ca
re 14 constituie noi recorduri 
mondiale.

Parașutiștii au executat sări
turi individuale și în masă cu 
deschiderea întîrziată a parașu
tei. De pe avioane grele a fost 
debarcat un desant aerian.

Marea sărbătoare a aviației a 
fost condusă de Konstantin Ver- 
șinin, prim-mareșal de aviație. 
Zgomotele puternice provocate 
de avioanele supersonice în mo
mentul depășirii așa-numituluî 
„zid sonic" au constituit un fel 
de „salvă aeriană" care a anun
țat încheierea paradei.

DE RADIO
15.30 Din folclorul popoarelor, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,35 
Muzică populară romînească, 
18,05 Cele mai bune programe 

muzicale alcătuite de ascultători,
19.30 Versuri ale poeților noș
tri închinate patriei și partidu
lui, 20,00 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară (reluarea emisiu
nii din 9 iulie), 20,40 Muzică de 
estradă, 22,00 Concert de muzi
că populară romînească.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
12 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM-t 
BRIE : Dragostea și pilotul se-i 
cund; AL. SAH1A : La ordin, să 
trăiți!: PETRI LA : Mama India; 
ANINOASA: Soldați fără uni
forme; VULCAN: Intîlnire în 
întuneric: LUPENI: Vîrsta dra
gostei; BARBATENI: Pescuitori 
in ape tulburi; URIGANI: Pi
ntenul buclucaș. 1
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