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Rezultate frumoaseIn cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 August

Minerii Văii Jiului obțin 
succese remarcabile

Lbpaețfarația P&triia

Primul semestru s-a încheiat 
cu însemnate succese

Angajamentul anual 1 
J îndeplinit I I
♦ Colectivul minei Uricani a * 
ț repurtat feri un însemnat suc- i 
î ces : îndeplinirea angajament * 
j tulul anual privind extragerea • 
i unei cantități de 30.000 tone ♦ 
I cărbune cocsificabil peste sar- f;|
• cinile de plan. Acest însemnat ț > 
ț rezultat, obținut în cinstea Zi- ; 
ț lei minerului și a zilei de 23 * î
♦ August, este rodul muncii en- i 
" țuziaste a întregului colectiv * 
î dț^ mineri și tehnicieni care nu ț 
i a precupețit nici un efort pen- î
♦ tru a da cărbune mai mult și • 
î mai bun- siderurgiștilor patriei *
* noastre. Demn de remarcat j
• este de asemenea faptul că în * 
у acest an la mina Uricani pro- *
* ductivitatea muncii a sporit cu ♦ 
» 9 la sută față de cea planifi- *
♦ cată și s-au obținut economii •
♦ suplimentare la prețul de cost i 
? în valoare de 554.000 lei. i
• O contribuție importantă la « 
J realizarea acestor succese au * 
I adus-o brigăzile minerilor Ti- * 
I mofte Spiridon, Teodorescu t
♦ Stancu, Poloboc Constantin, • 
i Hrițcan Vasile, Uliu Gheorghe 4 
î și altele de la mina Uricani. t•

Peste 1,200 tone cărbune 
pe post

Minerii de la Petrila au căpă
tat o bogată experiență în spo
rirea randamentelor. Prin apli
carea metodelor înaintate de 
inuflcă și exiinderea întrecerii pe 
profesii, ei obțin succese de sea
mă în această direcție. In prima 
jună ta te a lunii iulie, de exem
plu, pe întreaga mină s-a reali
zat un randament de 1.215 tone 
de cărbune pe post. Pe baza spo
ririi productivității muncii, mi-

Fruntași 
în comerțul de stat

Recent a avut loc o ședință 
festivă în cadrul Secției comer
ciale a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani la care au luat 
parte conducerile O.C.L. precum 
și președinții comitetelor dte 
sindicate și lucrători fruntași 
din comerț.

Tov. Scoroșan Constantin, șe
ful secție' comerciale, a trecut 
în revistă realizările obținute de 
lucrătorii din comerțul de stat 
din Valea Jiului arătînd că s-a 
îmbunătățit mult aprovizionarea 
și deservirea oamenilor muncii. 
In continuare, el a arătat că în 
urma propunerilor făcute de 
conducerile organizațiilor comer
ciale împreună cu organizațiile 
de partid și de sindicat, Ministe- 

i țul Comerțului și Comitetul Cen- 
i trai al Sindicatelor lucrătorilor 

din comerț și cooperație au a- 
cordat insigna de fruntași în co
merțul de stat și cîte un premiu 
în bani de 400 lei fiecăruia din
tre următorii lucrători în comer
țul de sfat din Valea Jiului : 
tov. Vladislav Aurel, responsa
bilul magazinului alimentar nr. 
86 Banița, Barbu Gheorghe, ges
tionarul magazinului alimentar 
nr. 79 Uricani. Horvath Irina, 
ajutor gestionar la magazinul 
alimentar 77 I.upeni, Ene Ana, 
gestionarul magazinului nr. 10 
tricotaje Petroșani și Ionescu El
vira, vînzătoare la O.C.L. indus
trial.

Felicitîndiu-i pe noii purtători 
ai insignei de fruntași în comer- 

’ țul de stat, tov. Scoroșan le-a 
" urat noi succese în buna apro

vizionare și deservire a oameni
lor muncii din bazinul carboni
fer al Văii Jiului. 

nerii petrileni au extras peste 
plan în luna curentă 1281 tone 
de cărbune.

Cele mai bune rezultate le a 
dobîndit de această dată colec
tivul sectorului II. Acesta, apli- 
cînd inițiativa privind sporirea 
randamentelor a dat în prima 
jumătate a lunii iulie 884 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, harnicii mineri de la 
Petrila au extras peste prevede
rile planului mai mult de 35.000 
tone de cărbune de bună calitate.

Realizările minerilor frontaliști
In sectorul III al minei Lu- 

peni extragerea cărbunelui cocsi
ficabil se face exclusiv din aba
taje frontale. In primele 15 zile 
ale lunii iulie, din abatajele fron
tale ale sectorului III au fost ex
trase 1215 tone de cărbune coc
sificabil peste plan. îmbucurător 
este de asemenea faptul că tot 
acest cărbune livrat peste plan 
este de bună calitate.

S-au remarcat prin rezultatele 
muncii lor rodnice frontaliștii 
din brigăzile conduse de Ghi- 
oancă loan, Spînu Petre și Ghi- 
oancă Sabin,

C, MATEESCU

O brigadă fruntașă
Despre brigada 

minerului Ulim 
Gheorghe se spun 
numai lucruri 
bune ia mina U- 
ricani. In luna 
iunie, de pHdă, 
membrii brigăzii 
au extras, din a- 
batajul cameră 
nr. 5 unde lu
crează, 156 tone 
de cărbune coc
sificabil peste 
plan, obținînd un 
randament mediu 
de 6 tone cărbu
ne pe post.

IN CLIȘEU: 
Șeful de schimb
Fodor Gheorghe vorbește unor ortaci din brigada lui Uliu Gheor
ghe despre realizările brigăzii în care lucrează și ei.
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Muncă însuflețită în unitățile întreprinderii „6 August1*
1.488.000 lei economii

Recent, muncitorii de la în
treprinderea de industrie locală 
„6 August11 Petroșani au anali
zat în cadrul unei consfătuiri 
de producție felul în care a fost 
realizat planul de producție în 
prima jumătate a anului. Cu 
această ocazie s-a văzut că a- 
proape fiecare indice al planu
lui a fost îndeplinit și chiar de
pășit, colectivul de aici reali- 
zînd totodată 1.488.000 lei eco
nomii la prețul de cost al pro
duselor, ceea ce reprezintă 75 

la sută din angajamentul anual 
de economii.

Tîmplarii în fruntea 
întrecerii

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cadrul unităților 
din ramura lemn a întreprinde
rii „6 August1, un loc de frun
te îl ocupă muncitorii de la cele 
două secții de tîmplărie din Pe
troșani și Livezeni. Cei din Pe
troșani, de pildă, se află în 
fruntea întrecerii. Ei și-au rea
lizat luna trecută sarcinile de 
producței în proporție de 125

De la începutul acestui an, 
colectivul de muncă al autobazei 
I.R.T.A. Petroșani а obținut în 
activitatea sa rezultate însemnate.

Mașinile au fost mai bine în
treținute și exploatate, cărbu-. 
ranții și lubrifianții folosiți cu 
mai mult spirit gospodăresc, s-a 
întărit disciplina în muncă și 
altele. Ca urmare, autobaza 
I-R.T.A. Petroșani a reușit să-și 
îndeplinească planul de produc
ție pe semestrul I a. c. cu 127 
la sută la tone kilometrice, cu 
110 la sută la călători-kilometri, 
cu 105 la sută la tone kilometri
ce marfă și cu 160 la sută la 
tone transportate.

Obținerea acestor succese se 
datorește în mare măsură și în
trecerii socialiste pe profesii.

Astfel pentru titlul de „cel 
mai bun conducător11 s-au între
cut un număr de 25 șoferi. In 
fruntea întrecerii s-au situat co
muniștii Munteanu loan, Mun- 
teanu Gheorghe și utemistul A- 
jităriței Constantin care și-au 
realizat planul semestrial în pro
porție de 138 Ia sută obținînd în 
același timp și economii în va
loare totală de 17.856 lei.

De asemenea, și conducătorii 
auto Oprea Mihai și Angliei Du
mitru se numără printre frun
tașii întrecerii cîștigînd în aceas
tă perioadă titlurile de suta- 
miiști.

Cu multă grijă și simț de răs
pundere a lucrat și colectivul ga
rajului, asigurînd întotdeauna 
reparații de calitate.

mai 
rea- 
ma- 
di n

la sută. Numai brigada de ti
neret condusă de tov. Popa Pe
tru, a confecționat cu 5 garni
turi mobilă tip „Codlea11 
mult decît avea planificat, 
lizînd totodată economii de 
teriale. In mod deosebit, 
rîndurile tinerilor din brigadă 
s-au evidențiat tov. Maksay Iu- 
liu, Giurcă Vasile, Colcea loan, 
Ropan Axinte și Grigor Cor
nel care s-au situat în fruntea 
luptei pentru calitate și folo
sirea rațională a materialului 
lemnos.

De asemenea, tîmplarii între
prinderii au mai realizat peste 
plan 10 bufete tip „Sibiu11, di
ferite mese, tabureti, și altele.

Cînd tapițerii lucrează 
cu spor

Buna organizare a muncii, e- 
lanul cu care se întrec munci
torii de la tapițerie, se concre
tizează în produse de bună ca
litate, în depășiri zilnice de 
plan. De' menționat că în pri
mul semestru al anului, pla
nul de producție a fost depășit

Munca rodnică a preparatorilor 
«■de la Petrila depusă în semes
trul I al anului 1961 este oglin
dită de cifrele realizărilor. Pro
ducția brută de cărbune dată a 
fost mai mare cu 75.778 to
ne de cît prevederile planului, 
iar producția netă mai mare cu 
71.927 tone față de plan. Dacă 
colectivul sectorului preparare a 
obținut frumoase realizări, nici cei 
de la sectorul prelucrare nu sJau 
lăsat mai prejos. Ei au produs pes
te plan 4287 tone de brichete.

In vederea îmbunătățirii mun
cii în semestrul care a trecut, s-au 
luat o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice care au contribuit 
la realizarea cifrelor mai sus ară
tate. Prin buna întreținere a utila
jelor s-a asigurat primirea produc
ției de cărbune de la exploatările 
miniere Petrila, Aninoasa, Lonea 
și Vulcan, fătă ca acestea să fie 
stînjenite din cauza preparației. Un 
accent deosebit s-a pus pe evitarea 
funcționării instalațiilor sub sarci
na nominală, pe reducerea consumu
rilor de energie, factor de impor
tanță deosebită în ceea ce privește 
realizarea de economii, doarece 
energia reprezintă peste 22 la sută 
din valoarea cheltuielilor de pro
ducție pe timp de un an. La con
sumul specific de energie electrica 
s-a obținut o reducere de 6 la suta 
față de consumul planificat, iar la 
aer comprimat reducerea a fost de 
20,4 la sută. In ceea ce privește 
reducerea consumului de energie la 
aer comprimat, se poate evidenția 
faptul că în trimestrul I a.c. prepa- 
rația a avut o economie la consu
mul respectiv de 10,5 la sută față 
de plan, iar în trimestrul II cînd 
au fost luate o serie de măsuri 
tehnico-economice mai ample, re
ducerea a crescut pînă la 32 la 
sută. Ca măsură economică pentru 
micșorarea consumului de aer com
primat s-a prevăzut reducerea cu 
o oră pe zi a timpului de agitație 
cu aer în decantor, precum și izo
larea totală a rețelei de aer com
primat în zilele, neluctătoare, prin 
închiderea ventilului principal de 
ia distribuitor.

In ce privește introducerea teh
nicii noi, s-a pus accent pe miș
carea de inovații și raționalizări, 
s-a întocmit de către cabinetul teh- 
nic o nouă tematică privind meca
nizarea și raționalizarea instala
țiilor. In semestrul I al anului cu
rent au fost acceptate 58 de inova
ții și raționalizări tehnice din care 
32 au fost deja aplicate, iar restul 
de 26 sînt admise pentru experi
mentare. Printre cele mai impor
tante inovații aplicate se numără 
cea a tînărului tehnician Florescu 
Ioan „Dîrg mecanic la grătarul e- 
levatorului de centrifugați" prin 
care a fost înlocuit un om pe 
schimb, realizîndu-se o economie 
antecalculată de 27.442 lei anual-
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cu 20 la sută. Lucrînd cu spor, 
tapițerii au confecționat peste' 
plan 35 dormeze simple, 53 dor
meze duble, 33 canapele tip „6 
August11, 18 studiouri și mai 
multe canapele tip „Carpați11.

La succesele obținute, a con
tribuit în mod deosebit brigada 
tov. Hancaș Nicolae, care pe 
luna iunie și-a realizat sarci
nile de producție în proporție 
de 190 la sută.

Produse de panificație 
de calitate tot mai bună

Colectivul sectorului de pa
nificație se străduiește să ob
țină rezultate cît mai bune în 
desfășurarea procesului tehnolo
gic de preparare și coacere a 
pîinii.

In primul semestru unitățile 
panificație ale întreprinderii 
produs cu 568 tone mai mul- 
pîine integrală și albă față 
semestrul I al anului 1960. 
această perioadă ац fost p*u- 
în fabricație 22 sortimente 

dte
au
tă
de
In
se
noi dintre care 5 sortimente la 
pîine integrală, 5 la pîine albă 
și 12 sortimente de diferite spe
cialități

Această inovație funcționează iu 
foarte bune condițiuni și dă ran
dament încă din luna martie a.c. 
Prin raționalizarea tehnică „Modi
ficarea cupelor la elevatorul 10- 
80 de respălare11 — autor Matei 
Vaier, lăcătuș, șef de echipă la 
întreținere, s-a prelungit simțitor 
durata de funcționare a cupelor, 
făcîndu-se totodată economii la 
manopera și materiale. Dc aseme
nea au fost apreciate inovațiile tov. 
ing. Crăescu Ionel „Elevator de 
colectare automată a probelor de 
șist la flotație11, „Semnalizarea 
centralizată a utilajelor de la us- 
cătoria nouă“ realizată de tov 
Gziraky Ștefan, maistru electrician, 
prin care se evită avariile în func
ționarea diferitelor utilaje. Sem
nalizarea se face acustic și optic 
dînd posibilitate muncitorului de 
a descoperi o funcționare nerațio
nală a utilajelor. Ca urmare pe 
semestrul I 1961 s-au realizat eco
nomii antecalculate în valoare de 
88.094 lei, iar valoarea lor post 
calculată a crescut pînă la 210.826 
lei.

Prin aplicarea diferitelor rațio
nalizări, economiile la consumurile 
specifice de energie și materiale 
s-au ridicat la 782.000 lei din 
care 584.000 lei la cărbuni spălați 
iar 198.000 lei la brichete.

In cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August, colectivul pre
parației Petrila s-a angajat să ob
țină noi succese în muncă și eco
nomii la prețul de cost, să îmbu
nătățească calitatea producției.

-------- -=★-=-

Economii la prețul 
de cost

La exploatările miniere din Va
lea Jiului s-a încheiat recent bi- 
lanțul economiilor realizate la pro
ducția marfă în prima jumătate 
a acestui an. In acest interval de 
tlftlp, în' urma .eforturilor depuse 
de mineri și tehnicieni pentru re
ducerea prețului de cost, s-au~-oh'- 
ținut economii în valoare de pes
te 7.000.000 lei.

Fruntași în lupta pentru obți
nerea de cît mai mari economii 
sînt minerii de la Petrila. Datorită 
sporirii productivității muncii, îm
bunătățirii calității cărbunelui și 

I reducerii consumurilor specifice, ei 
au făcut o economie totală de 
1.700.000 lei. Economii suplimen
tare de 404.000 lei a realizat și 
colectivul exploatării miniere Vul
can.

Cu 5 zile 
înainte de termen

Venind în sprijinul brigăzilor de 
la depănat și răsucit, care au ho- 
tărît să dea lunar 100 kg. de fire 
de mătase peste plan, echipa de 
reparații condusă de Bojinca loan 
de la secția Ш-a a Filaturii Lupeni 
s-a angajat lima trecută să efec
tueze reparațiile generale la ma
șini cu 3 zile înainte de termenul 
fixat. Muncind cu o deosebită ri,v- 
nă și organizîndu-și lucrul după 
un grafic orar, lăcătușii din echi
pă au reușit să reducă termenul 
reparațiilor cu 5 zile. Aceasta a 
permis brigăzilor de la depănat și 
răsucit să-și depășească sarcina de 
plan cu 5—12 la sută. Printre lă
cătușii care s-au evidențiat în mod 
deosebit se numără și Popescu Ni- 
colae, Grecu Pavel, Lungu Gheor
ghe, Tucureanu Tudor și Capriș 
Costache.

BANA STAN 
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• Primul ministru al Suda

nului vizitează U.R.S.S.
• Monumente ale prieteniei 

birmano-sovietice.
° Scopul luptei poporului al- 

gerian a fost și rămîne do- 
bindirea independenței ță
rii sale. — Interviul acor
dat dfe Krim Belkassem 
unui corespondent al zia
rului „Pravda11.
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2.530 m.c. rambleu peste plan

FOTBAL
Știtafa Petroșani 

la a doua victorie 
In turneul de calificare

Stadionul Cetatea din Deva a 
găzduit duminică a doua întîl
nire de fotbal din cadrul turneu
lui de calificare pentru campio
natul regional fntre Știința Pe
troșani și Mureșul Șibot.

Formația din Petroșani a do
minat majoritatea timpului, ob- 
ținînd victoria la un scor cate
goric : 5—0. In prima repriză, 
eîiid Știința conducea cu 2—0, 
clțiva jucători de la Șibot au a- 
vut ieșiri nesportive, fapt pen
tru care arbitrul a eliminat un 
jucător de pe teren, iar peste 
cîteva minute a acordat un 11 
metri în favoarea Științei. Din 
acest moment (minutul 41) jo
cul s-a desfășurat în limitele 
spottivității, Știința creînd faze 
nenumărate la poarta Mureșului. 
Au jucat de la Știința: Holda, 
Tema, Troter Vasilescu, Trina, 
Irimie, Fronivsk, Man, Cristo- 
cea, Fleider, Furtună.

După două etape, în clasa
mentul turneului conduce Știința 
Petroșani cu 4 puncte, urmată de 
Voința Ilia cu 3 puncte.

------- .. -- -----

Pregătiri pentru Ziua minerului
Tinerii sportivi din Lonea se 

pregătesc pentru întrecerile care 
vor fi organizate cu prilejul săr
bătoririi Zilei minerului nu nu
mai prin antrenamente pentru 
obținerea unor performanțe bu
ne, ci și în privința amenajării 
țațelor sportive. De pildă, popi
carii au prestat săptămîna tre-, 
cută peste 50 ore muncă volun
tară la amenajarea popicărîei.

---------------- o--------------—

ALPINISM

ÎNTÎLNIRE TURISTICĂ ÎN STEA
La sediul Comitetului orășe

nesc U.C.F.S. Petroșani a sosit 
în aceste zile o scrisoare din 
partea colectivului Asociației 
sportive Minerul — Oltenia din 
Craiova, secția turism și ex
cursii, Prin aceasta, minerii din 
Valea Jiului sînt invitați ca în 
cinstea Zilei minerului să parti
cipe la o întîlnire turistică în 
formă de stea, pe vîrful Straja, 
la care iau parte mineri din Ol
tenia, din Lupeni și Lonea, în 
ziua de 23 iulie 1961.

Al 13~lea record mondial 
stabilit de Iolanda Balaș

SOFlA 17 (Agerpres).
Duminică pe stadionul „Vasil 

Levski" din Sofia a luat sfîrști 
întilnirea internațională de atle
tism dintre echipele selecționate 
masculine și feminine ale R. P. 
Bulgaria și R. P. Romîne. Pen
tru. prima oară amatorii de sport 
din capitala bulgară au fost 
martorii stabilirii unui record 
mondial. Confirmînd forma ex 
cepțională în care se află, lo- 
landa Bal&ș a trecut ștacheta 
•nălțată la 1,91 m„ corectîndu-și 
cu 1 cm. vechiul record stabilit 
săptămîna trecută la Budapesta. 
Acesta este cel de-al 13-lea re
cord mondial stabilit de Iolanda 
Balaș în cursul carierei sale 
sportive. De remarcat că ea îm- 
DUnătățește pentru a patra oară 
în acest sezon recordul lumii. 
Iolanda Balaș a trecut din pri
ma încercare înălțimile 1,61 m., 
1,70 m., 1,75 m., 1,80 m., 1,85 m., 
1,88 m. și 1,91 m. Spectatorii 
bulgari au aplaudat-o minute în 
șir pe recordmana noastră pen
tru extraordinara sa perfor
manță.

O formă bună a dovedit șî

La această acțiune au participat 
și minerii Policiuc Dionisie, Lup- 
șa Pavei, precum și elevii școlii 
de maiștri. Grupa zidarului Var
ga Ioan a prestat 30 ore muncă 
voluntară, terminînd amenajarea 
exterioară a popicăriei. Astfel 
pînă la Ziua minerului toate ba
zele sportive din Lonea vor fi 
•r.eamenajate, căpătînd un aspect 
atrăgător așa cum a fost ame
najată popicăria.

invitați de cei din Oltenia au 
răspuns favorabil urmînd ca du
minică dimineața să pornească 
spre locul întîlniril.

Fapul Constanta - 
Aufbau Magdebupg

Farul Constanța a terminat la 
egalitate 2—2 cu Aufbau Mag
deburg într-un meci amical de 
fotbal desfășurat duminică la 

discobola Lja Manoliu învingă
toare cu 52,87 m. Proba de 5000 
m. plat s-a încheiat cu victoria 
lui Barabaș (R.P.R.) cronometrat 
în 14’35”4/10. Grecescu s-a cla
sat pe locul doi. La suliță a cîș- 
tigat Dicev (R. P. Bulgaria) cu 
75,47 m. înaintea lui Bizim care 
a realizat 74,02 m. Frumoase 
victorii au realizat de asemenea 
Ioana Petrescu (R.P.R), — 200 
ni., Florica Grecescu (R.P.R), 
-- 800 m., Hlebarov (R. P. Bul
garia) — prăjina Blcivarov (R.P. 
Bulgaria) 200 m. și alții. Rezul
tatul final în ansamblu este fa
vorabil echipei R.P.R. : 168—164 
puncte imasculin 115—99 puncte 
pentru R P. Bulgaria și feminin 
69—49 în favoarea R. P. Ro
mine).

TIR

Concurs interasociații
In cadrul concursului cultu- 

ral-sportiv al tineretului, Aso
ciația sportivă teritorială Jiul 
Petroșani a organizat duminică 
o întîlnire de tir interasociații 
între trăgătorii de la Jiul și cei 
de la Parîngul Lonea. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de Boșca Nicoiae de la Jiul Pe
troșani, urmat de Ionuț Traian 
de la Parîngul Lonea. La fe
mei, locul I a revenit trăgătoa
rei Diaconu Elena de la Jiul. 
In după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc șî concursul contînd 
pentru „Cupa Federației romîne 
de tir", Și de această dată locul 
I a fost ocupat de trăgătorul 
Boșca Nicoiae. Duminica vii
toare va avea loc faza orășe
nească (raională) a cupei amin
tite, la care sînt invitați să par
ticipe reprezentanții tuturor ora
șelor din Valea Jiului. Concursul 
va avea loc tot pe poligonul Jiul 
din Petroșani.
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bile. Au marcat Olaru, Moro- 
ianu, respectiv Walther și Ec- 
kardt.

(Agerpres)

Pe primul semestru al anului 
1961 colectivul sectorului de 
rambleu de la mina AninoaJa 
a avut planificat să introducă 
în abatajele din subteran 37.400 
m. c. de rambleu.

Antrenați în întrecere și pri
mind un sprijin concret din 
partea tehnicienilor mineri, mun
citorii sectorului de rambleu au 
reușit să depășească planul pe 
această perioadă cu 2530 m. c. 
La obținerea acestui rezultat, un 
merit deosebit revine muncitori
lor Venczel FrânciSc, BUnzoiU 
Cornel, Brebeniță Nistor, Helju

>
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Pe urmele materialelor publicate

Ku numai două sectoare

Intr-o notă publicată în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 3631 și in
titulată „De ce numai două sec
toare ?“ s-a luat poziție critică 
față de neîndeplinirea ritmică 
a planului de producție de că
tre sectoarele П, III și IV ale 

minei Lonea.
Conducerea exploatării, îm

preună cu comitetul sindicatu
lui și sub îndrumarea comite
tului de partid au analizat cau
zele care au făcut ca aceste 
sectoare șa nu-și îndeplinească 
planul, au luat măsuri și au 
urmărit felul cum se lichidează 

? lipsurile semnalate, 
t In răspunsul trimis ziarului, 
C inginerul șef al minei tov. Ci 
Ș riperu Vasile, în numele con- 
) ducerii exploatării arată măsU- 
) rile tehnico-organizatorice luate, 
J măsuri care au dus la lichida- 
) rea răminerii în urmă a sectoa
relor II,- III și IV. Acum toate 
sectoarele minei sînt cu sarci
nile de plah îndeplinite ba chiar 
și depășite.

î> 
i 
i

„Necazu bâtrînelului"... 
a trecut

Oficiul P.T.T.R. Vulcan a fost 
sesizat prin „Necazul bătrîne- 
lului", articol critic apărut în 

. ziarul „Steagul roșu” din 4 iu- 
Ș lie a. c. că în cartierul Morl-
> șoara din orașul Vulcan nu e-
> xislă nici o cutie poștală.
) Conducerea Oficiului P.T.T.R. 
? Vulcan, ținînd cont de sesiza-

BILANȚ
Cu prilejul închiderii anului 

școlar al învățămîntului de 
partid, organizația de bază 
P.M.R. a întreprinderii de in
dustrie locală „6 August" Pe
troșani a constatat că în urma 
muncii depuse și a măsurilor 
luate, situația la sfîrșitul de an 
este bună.

La cele 4 forme de învățământ 
care au funcționat în acest an, 
frecvența a fost bună.

Propagandiștii Bota Gheorghe 
de la cercul de studiere a Statu
tului P.M.R., Zeitan Iulian de 
la cercul de studiere a Istoriei 

Ioan, Deaconu Ioan, Crisu Con
stantin șt Buri acu loan care în 
tot timpul nu șl-au precupețit 

eforturile pentru efectuarea lu
crărilor'de rambleiere înainte de 
termen. De asemenea, se eviden
țiază Neagu Tudor, Munteanu 
Viorel, Corlan Petru care au >i- 
fonat la timp bazinele, asigurînd 
astfel captarea apei de rambleu.

Pentru viitor, colectivul secto
rului de rambleu și-a luat noi 
angajamente venind astfel șl 
mai mult în sprijinul minerilor.

STINGĂ EMANO1L 
corespondent

ІП* < 
tru

rea ce i-a fost adresată a in- ' 
stalat o cutie poștala pentru 
scrisori la bufetul de la intra- 
rea în cartierul Morișoara.

Deci, necazul bâtrînelului... a 
trecut I

„Aviz important!"
Astfel era intitulată o notjț 

de la rubrica „Mica publicitate* 
apărută în pagina „Magazin” 
a ziarului „Steagul roșu" din 
1 iulie a. c. în care arăia des
pre gropile existente pe podul ' 
de peste Maleia din dreptul 
străzii Decebal.

Ca răspuns la această notă, 
Secția de gospodărie șî drumuri 
din cadrul Sfatului popular al 
orașului regional Petroșani a 
luat măsuri de pavare a podu
lui în cauză, 
făcut.

lucru care s-a și
1

călătorilor 
pe distante... I

Taxarea 
se va face
...ne informează Secțiunea de 

gospodărie comunală a Sfatului 
popular al regiunii Hunedoara 
prin adresa nr. 1004, ca răs
puns la nota critică „In aten
ția I.C.O. Petroșani" publicată 
în nr. 3619 al ziarului „Stea
gul roșu". Deci taxarea călăto- . 
rilor pe autobuzele I.C.O. nu se < 
va mai face pe zone, ci se va)

• face pe distanțe, în conformi- ? 
tate cu Decizia nr. 336/1900 a \ 
Comitetului executiv al Sfatu’ui/ 
popular al regiunii Hunedoara. <

l
1

RODNIC
P.M.R. anul II. Hurezeanu Petru 
de la cercul de economie con
cretă și Andras luliu de la cer
cul de studiere a Istoriei P.M.R. 
anul II s-au străduit și au reu
șit să se prezinte în fața cursan- 
ților bine pregătiți, să predea 
lecții pe înțelesul tuturor șj șă 
lămurească cu competență pro
blemele neclare. Ca urmare, și 
cursant!! au făcut progrese sim
țitoare în însușirea materialului 
predat. Olaru Ștefan, Popa Ghe
orghe, Kozriaș loan sînt doar 
cîțiva dintre cursanții fruntași.

Invitația cuprinde și un regu
lament al competiției în care sînt 
consemnate condițiile de partici
pare. Minerii din Valea Jiului,

----------- gggvr.-S -----------

ATLETISM

Sportivii din Lupeni au dominat 
campionatul regional

Timp de două zile, pe stadio
nul din Hunedoara s-au desfă
șurat întrecerile de atletism din 
cadrul campionatului regional, 
Ія care au participat campionii 
tuturor raioanelor din regiune. 
Atleții din Lupeni, reprezentanți 
ni Văii Jiului, au cîștigat ma
joritatea probelor, obținînd lo
cul I pe echipe. Iată cîteva re
zultate tehnice : 100 m. plat, lo
cul I Demeter Bela — Minerul 
I.upeni; locul II, Buzdugan Ni

Gulyas campion international de tenis 
al R. S. Cehoslovace

PRAGA 17 (Agerpres).
Titlul de campion internațio

nal de tenis al R. S. Ceho
slovac* a fost cîștigat de Gulyas 

Constanța. Fotbaliștii constăn- 
țem au jucat mai bine în partea 
a doua a întîlnirii, dar atacanții 
au ratat o serie de ocazii favora- 

coiae — Minerul Lupeni; 5000 
m, Lupaș Gheorghe — Minerul 
Lupeni; sărituri în lungime bă
ieți și tripiusalt: Buzgaru Ni- 
colae — Minerul Lupeni; greu
tate, Moroie loan — Minerul 
Lupeni; ștafetă 4X100 m., Mi
nerul Lupeni, In felul acesta for
mația din Valea Jiului alcătuită 
îr, majoritate din sportivi din 
Lupeni, a ocupat locul I cu 101' 
puncte, urmată de echipa din • 
Hunedoara cu 87 puncte și Deva 
cu 47 puncte.

(R. P. Ungară) care în finală a 
învins cu scorul de 2—6; 6—4; 
6—4; 6—2 pe Safarik (R> S. Ce
hoslovacă),

CU TINERII DIN URICAN1
Cernăianu Constantin așteaptă 

nerăbdător să-și audă numele 
strigat de către salaristă. Din 
cînd în cînd se apropie de stan
dul de cărți care se află în apro
piere, se oprește în dreptul lui, 
mai pune mîna pe cite o carte 
și iar o lasă jos. In jurul stan
dului mai mulți tineri se adu
naseră, unii cu cîte o carte sub 
braț, alții răsfoind cărțile aran
jate pe masă.

Cernăianu „ochise" o carte 
uiai de mult și acum îi era tea
mă să nu i-o ia altul înainte.

— Ascultă Bădescule 1 Pune-o 
pe asta deoparte. O cumpăr eu. 
Numai să iau banii. Au ajuns 
acum la litera mea.

Bădescu Nicoiae luă cartea in
dicată și o puse deoparte.

— N-ai nici o grijă. Cum' ai 
luat banii cum o ai.

Nu după mult timp Cernăianu 
își auzi numele strigat de sala- 
ristă. Imediat după ce luă banii 
se îndreptă spre stand, plăti car
tea și dădu să plece.

— Cernăiene așteaptă-mă pu
țin, numai să-mi cumpăr și eu 
cartea asta și viu cu tine — i 
se adresă un alt tînăr. Cernă

ianu mai așteptă cîteva clipe a- 
poi plecă împreună cu Postolache 
loan, cel care îl rugase să-i aș
tepte.

Cei doi tineri mergeau pe drum 
discutînd cu aprindere.

— Am dorit mult să am și 
cartea asta. Mi-am făcut o bi
bliotecă personală. Vreau să > 
mi-o îmbogățesc mereu cu căr
țile noi apărute. îmi place să 
Citesc.

— Și eu citesc. Fiece clipă li
beră o folosesc pentru citit. Cîte 
nu ai de învățat din cărți 1

in timp ce cei doi prieteni se 
îndreptau spre Casă, în dreptul 
stardului de cărți de la sectorul 
II al minei s-au adunat alți ti
neri.

Responsabilul voluntar al stan
dului, Bădescu Nicoiae, deabia 
prididea cu vînzarea. Numai în 
primele ore ale dimineții a vîn- 
dut cărți de peste 1000 lei.

Printre cei care au cumpărat 
cărți se numără Rațuiescu loan, 
Bădfescu Traian și alții.

ț^e facem tovarășe secretar, 
** punem azi stîipii î

— Ii punem, numai să vedem 

dacă i-au terminat. Stați o. clipă 
să dau un telefon tovarășului 
Șelar, la atelier...

— Alo, tovarășul Selan ? La 
telefon Scorpie. Da, da cu stîl- 
pii Sînt gata ? O să vină cîțiva 
băieți să-i ia. Da, da îi punem 
azi. Veniți. Sîntem bucuroși. Si
gur, sigur, primul meci cu „bă- 
trînii".

Scorpie Nicoiae, secretarul co
mitetului U.T.M. de la E. M. 
Uricani așeză receptorul în fur
că și se adresă celor cîțiva ti
neri aflați în birou.
- S-a făcut băieți, Sînt gata, 

mergeți șl-i luați. O să vin și 
eu mai tîrziu. Acum mai am un 
pic de treabă.

După ce tinerii plecară, secre
tarul comitetului descuie un 
tar și încep să răsfoiască un do
sar care se afla deasupra.

Am acum toate bonurile de 
la sectoare. Ia să mă apuc să 
scriu articolul pentru gazeta de 
perete. Ce au mai făcut tinerii 
din Uricani. Aha. uite ăsta, a 
legat de cele două terenuri de 
volei care se amenajează. După
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trapele flc pariw id acfiuoc
Intr-o adunare generală care a 

avut loc cu o lună în urmă, orga
nizația de bază nr, 4 de la mina 
Aninoasa a hotar it constituirea a 
patru grupe de partid ; trei care 
cuprind membri și candidați de 
partid care lucrează pe schimburi 
ți 0 grupă de partid formată din 
membrii și candidații de partid 
care lucrează în permanență în 
schimbul I. Organizatori al grupe
lor de partid pe schimburi au fost 
aleși minerul Dediu Vasile, artifi- 
cierul Pantea Gheorghe, prim-mais- 
trul minier Ceauțâ Nandra, iar or
ganizator al grupei de partid for- 
mată din membri și candidați de 
partid care lucrează în permanență 
in schimbul I a fost ales dulgherui 
de mină Hunyadi loan.

îndată după constituire, secreta
rul organizației de bază, tovarășul 
Pop Ioan 39 a trecut la instruirea 
organizatorilor de partid asupra 
principalelor sarcini ce le revin : 
mobilizarea schimbului respectiv la 
îndeplinirea angajamentelor de în
trecere, intensificarea hotărîriior 
ad(?p te. de adunarea generală, a 
st cxșilor de partid, ridicarea ro
lului comuniștilor de însuflcțitor 
ai luptei colectivului pentru înde
plinirea sarcinilor economice, pen
tru combaterea lipsurilor ce se 
ivesc în procesul de producție.

De la constituirea grupelor de 
partid pe schimburi a trecut o lună 
Un interval scurt, dar care dove
dește din plin importanța acestei 
măsuri pentru îmbunătățirea mun
cii de partid. ,

—- Grupele de partid constituie 
un sprijin de seamă pentru îmbu
nătățirea muncii de partid în sector, 
spunea tov. Pop loan 39, secre
tarul organizației de bază. De pe 
acum ele au acumulat o experiență 
bogată, pe care o vom folosi din 
plin.

Faptele confirmă aceste cuvinte. 
Grupele de partid pe schimburi au 
desfășurat sub conducerea biroului 
organizației de bază o muncă poli
tică susținută pentru însușirea și 
aplicarea de către toate brigăzile 
de abataje a inițiativei „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șist*', fapt care a făcut câ 'sectorul 
IV să devină fruntaș nu numai în 
ce '.privește depășirea de plan, ci 
și în privința reducerii procentului 
de cenușă în cărbune.

Grupele de partid analizează o- 
perativ uncie aspecte ale procesu
lui de producție, venind cu propu
neri de măsuri eficace pentru înlă
turarea unor neajunsuri. Așa de 
pildă, grupa de partid al cărei or
ganizator e tovarășul Ceuță Nan
dra, a analizat situația brigăzii 
conduse de Codrea Gheorghe care 
lucrează intr-un abataj cameră de 
pe stratul ПІ. Această brigadă ră- 
mînea în urmă, îngreunînd realiza
rea planului. Șeful brigăzii tov. 

. Codrea Gheorghe arunca rămine- 
rea în urmă pe seama a diferite 
greutăți, care după părerea lui, 
depășesc forțele brigăzii. Comuniș
tii n-au putut fi de acord cu o ase
menea părere. Greutățile trebuie

stîlpii pentru plase au plecat a- 
cum. Să scriu deci.

.La Uricani, în orașul nou 
s-au amenajat două terenuri de 
volei. Unul este gata. S-a strîns 
piatra de pe locurile unde sînt 
aceste terenuri, au fost curățite, 
s-a transportat zgură și s-a ni
velat. Au fost prestate 200 ore 
muncă voluntară. Inițiatorii au 
fost utemiștii Bădescu Nicolae, 
Cernăianu Valentin, Lucaci Ro
mulus și alții. Cele două brigăzi 
de muncă patriotică de la sec
torul VI conduse de Butică Con
stantin și Zaharescu Tudor au 
colectat în ultimul timp peste 20 
tone fier vechi. De asemenea, în 
mai multe rînduri au ridicat ca- 
ramboălele de pe linie". Buni 
băieți.

învinse și aceasta cere 0 muncă 
susținută. Minerul comunist îancu 
Victor care lucrează intr-un abataj 
cameră de pe stratul V, unde a 
dat în permanență cărbune peste 
plan, s-a ridicat la cuvînt și a 
spus :

— Tovarăși, am văzut că brigs* 
da Iui Codrea se plînge de greu
tăți. Noi lucrăm la un loc de mun
că bun, unde planul poate fi depă
șit. Cedăm acest abataj brigăzii lui 
Codrea și mergem acolo unde t 
mai greu. Vom dovedi că planul 
poate fi realizat.

Propunerea a fost primită cu sa
tisfacție nu numai de grupa de 
partid, ci și de organizația de bu
ză, de conducerea sectorului, pen- 
ttucă și în acest loc de muncă va 
li înlăturată rămînerca în urmă.

Cu multă eficacitate a interve
nit grupa de partid al cărei orga
nizator este tov. Hunyadi Ioan 
pentru înlăturarea unor manifestări 
de indisciplină în rindul unor bri
găzi de la întreținere. Chiar unii 
membri de partid, mineri cu ex
periență, cum sînt tov. Both Bela, 
Hoțea Vasile, Konia Carol nu fo
loseau din plin timpul programu
lui de lucru, iar ortacii lor își fă
ceau și mai puțin datoria. Li s-a 
arătat că în calitate de membri de 
partid ei trebuie să fie în primul 
rînd exemple, să-i ajute și pe cei
lalți în muncă. Acum, brigăzile 
tov. Both Bela, Hoțea Vasile și-au 
îmbunătățit mult munca.

Deosebit de prețios este spri
jinul pe care grupele de partid îl 
dau celor ce solicită primirea în 
partid. Tinerii electricieni Șteț Va
sile și Moraru Simion au fost aju
tați de organizatorul grupei de 
partid, tov. Ceuță Nandra, să-și 
întocmească documentele în vede
rea primirii în rindul candidaților, 
să muncească mai bine spre a se 
prezenta pregătiți în fața adunării 
generale care le va analiza în cu- 
rînd cererile de primire în partid. 
De asemenea, grupele de partid au 
depus o muncă rodnică pentru 
răspîndirea presei de partid. da« 
torită cărui fapt în sector exista 
în prezent 100 abonamente l 
„Scînteia", 150 abonamente lă 
„Steagul roșu", precum și abona
mente la alte ziare.

Biroul organizației de bază și-a 
propus să studieze cu atenție acti
vitatea grupelor de partid, expe
riența lor pozitivă și să o genera
lizeze. In acest scop, biroul inten
ționează să ia măsuri ca în una din 
adunările generale care urmează să 
analizeze activitatea grupelor de 
partid. Doi dintre organizatorii 
grupelor de partid vor prezenta re
ferate despre activitatea depusă 
pînă acum, care, alături de discu
țiile ce se vor purta, vor constitui 
un bogat izvor de învățăminte pen
tru îmbunătățirea activității grupe
lor de partid, cate, în intervalul 
scurt de cînd au fost constituite, 
s-au dovedit un sprijin de nădej
de pentru îmbunătățirea muncii de 
partid în sector.

1. B.

— Aha, tot despre munca pa
triotică. Ăi căzut la țanc. Toc
mai făceai* I o situație. Bine, i-a 
să vedem. „Brigada de muncă 
patriotică de la sectorul II, con
dusă de Lucaci Romulus a cu
rățit o galerie a sectorului pe 
o distanță de 1200 m. S-au e- 

vidențiat Bădescu Traian, Andras 
I„ Jecheanu Constantin, Uliu 
Gheorghe, și alții". Semttează șe
ful sectorului... $i celălalt bon ? 
E de la sectorul VII. Și tot de la 
șeful sectorului, la să vedem: 
Brigada de muncă patriotică 

condusă de Majoătcă Cornel în 
repetate rînduri a chat ajutor la 
descărcarea vagoanelor pentru a 
nu plăti alocații. Pentru acest 
lucru noi le mulțumim".

— Bravo băieți. Așa mai zic 
si eu. Ia să fac un calcul total. 
Pînă acum au fost colectate peste 
50 tone fier vechi. S-au efectuat 
IC.370 ore muncă voluntară; e- 
conomii aproape 40.000 lei. Pî
nă acum am făcut o treabă bu
nă. Acum gata cu calculele.

-e Andraș stai tu un pic aici 
pînă vine Bădescu. Eu merg la 
orașul nou să dau o mină de a- 
iutor la montarea stîlpilor pen
tru volei. S-a făcut, da ?

C. C.OTOȘPAN

Crește numărul depunătorilor la CEC • PUBLICITATE
In primul semestru al anului 

1961, numărul depunătorilor C.E.C. 
pe bază de consimțămînt scris din 
Valea Jiului a crescut cu 200 la 
sută comparativ cu semestrul II al 
anului trecut.

La obținerea acestui rezultat, o 
contribuție de seamă au adus-o 
mandatarii de la mina Lupeni, A- 
ninoasa, Filatura Lupeni și prepa-

Nici un vagooat da cirbune rebutat pentru șiat

Sectorul I al minei Uricani 
dă cărbune de bună calitate

încă de la începutul anului, 
minerii sectorului I al minei U- 
ricani și-au fixat ca obiectiv 
principal, pe lîngă îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan, îm
bunătățirea continuă a calității 
producției. Producția extrasă de 
ei, căre depășește planul anual 
la zi cu peste 14.000 tone de 
cărbune, a avut aproape în tot 
timpul un procent de cenușă mai 
mic decît cel admis. La baza a- 
cestor depășiri a stat creșterea 
productivității muncii, care în 
urma unei judicioase organizări 
a lucrului în abataje, aprovizio
nării ritmice a brigăzilor cu 
materiale și goale, a depășit în 
medie pe cea planificată cu 100- 
200 kg. de cărbune pe post.

Calitatea bună a cărbunelui 
extras de minerii sectorului I al 
minei Uricani se datorește în 
primul rînd preocupării acestora 
pentru alegerea cu grijă a șistu
lui vizibil, precum și unor mă
suri tehnico-organizatorîce apli
cate după specificul fiecărui loc 
de muncă: In consfătuirile de 
producție, în scurte ședințe de 
analiză s-a arătat minerilor im
portanța calității cărbunelui, in
fluența calității asupra prețului 
de cost. Conducerea sectorului, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, a trasat pa sarcină de 
producție maiștrilor și tehnicie
nilor ca șă urmărească îndtea- 
proape felul în care fiecare Ьгй

IN EDITURA POLITICA
au apărut:

O NOUÂ EDIȚIE 

LENIN 
BIOGRAFIE

In cartea de fată sînt expuse 
viața și activitatea neobosită, 
extrem de încordată, a lui Vla
dimir llici Lenin, ideile lui ne
muritoare, dătătoare de viață, 
eroismul vieții lui pe care a în
chinat-o binelui țării sale și al 
tuturor popoarelor lumii.

Pregătind, în baza hotărîrii 
C.C. al P.C.U.S., ediția de față, 
mal completă, a biografiei lui 
V. I. Lenin, Institutul de mar
xism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. și colectivul de au
tori și-au propus ca, simultan 
cu datele biografice propriu-zise 
să prezinte în aceâstă carte și 
cele mai importante idei călăuzi
toare ale lui V. I. Lenin. Pre
țioasa moștenire ideologică a lui 
I.enin, învățătura leninistă veș
nic vie și în dezvoltare, a însu
flețit și însuflețește și astăzi 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, partidele comuniste și 
muncitorești frățești în lupta 
pentru mărețele victorii ale So
cialismului și comunismului.

umăr lîngă umAr
A. DAV1DESCU-DEAC

48 pag., 0,60 lei
Lucrarea prezintă condițiile în 

care a fost inițiată metoda de 
ajutorare reciprocă la locul de 
mutică de către colectivul uzinei 
textile „30 Decembrie" din Arad, 
conținutul metodei, măsurile lua
te de organele sindicale și teh- 
nlce-administrative, sub conduce
rea organizației de partid, pen
tru aplicarea și extinderea me
todei, precum și realizările ob
ținute în urma aplicării ei. 

rația Lupeni unde din numărul to
tal de angajați, 53 la sută sînt de
punători consecvenți.

Pe zi ce trece, tot mai mulți oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
se folosesc de serviciile C.E.C. 
fiind conștienți Că prin depunerile 
lot se împletește armonios intere
sul lor personal cu cel al colecti
vității.

gadâ luptă pentru a extrage căr
bune cît mai curat, de cea mai 
bună calitate, să controleze fie
care loc de muncă și să ia mă
suri corespunzătoare cînd con
stată unele lipsuri sau greutăți, 
să sprijine efectiv fiecare briga
dă și schimb. Comitetul secției 
sindicale, organizația U.T.M. 
s-au ocupat, de asemenea, de 
desfășurarea întrecerii socialiste 
pentru o producție de calitate 
mai bună, au popularizat prin 
diferite forme brigăzile care dau 
cărbune fără șist vizibil, iar pe 
cele care nu fac acest lucfu le-au 
criticat, fiind afișate pe un pa
nou cu tonele șterse pentru șist.

Inițiativa brigăzii Iui Ghioan- 
că Sabin de ia sectorul III al 
minei Lupeni „Nici un vagonet 
rebutat pentru șist" nu i-a găsit 
nepregătiți pe minerii de aici. Ei 
aveau deja rezultate frumoase 
in lupta pentru calitatea pro
ducției. Totuși ea a fost bine ve
nită și întregul colectiv a hotă- 
rît să o extindă, să lupte și mai 
susținut pentru îmbunătățirea 
indicilor de calitate și In special 
pentru reducerea procentului dis 
cenușă. Imbrățișînd inițiativa, 
fiecare șef de brigadă, șef de 
schimb, a pus un accent deose
bit pe alegerea șistului vizibil la 
locul de muncă și la celelalte 
puncte. Tot în acest scop, s-au 
aplicat o serie de măsuri efi
ciente. Intercalația de steril, da
torită condițiilor de zăcămînt în 
care se află, nu se pușcă ci se 
scoale din ciocanul de abataj, 
apoi sterilul este depozitat sepa
rat, maiștrii controlează periodic 
producția fiecărei brigăzi, pena
lized pe acelea care nu acordă 
atenția cuvenită calității produc
ției

In urma intensei preocupări și 
a măsurilor luate, sectorul nu 
a fost penalizat în ultimele luni 
cu nici o tonă de cărbune, pro
centul de cenușă în cărbunele 
extras menținîndu-se în medie cu 
2 procente mei mic decît cel ad
mis.

Minerii de aici sînt hotărîți 
să-și continue seria succeselor. Ei 
se străduiesc să cinstească Ziua 
minerului cu noi și însemnate 
rezultate, să extragă cît mai 
mult cărbune cocsificabil și de 
calitate superioară.

S. EKART

""Tovarăși 
MIH ЕКЬд

PERSON/\lULUlXcE INTRA IN MINA 

. . SA AIBA ASUPRA SA

RECHIZITE Df FUrtAT

ANUNȚ
T.A.P.L, Petroșani, servi

ciul de cadre, recrutează e* 
levi absolvenți ai . școlii ele
mentare de 7 ani din Valea 
Jiului, băieți șifete, pentru 
școlarizare tn următoarele 
П'Ая.йРТ’І î *

— Bucătari, cu durat» de 
școlarizare de 3 ani 1» Bra
șov,

— Cofetari-paiiseri cu du
rata de școlarizare da 3 ani 
la Brașov.

— Bufetier!, cu durata de 
școlarizare de 3 ani la Bra
șov.

— Ospătari, cu durata de 
școlarizare de 2 ani la Crai- 
iova.

! 3ONDIȚ11 DE RECRUTARE
a) Să fit absolvenți ai 

școlii de 7 ani cu certificat 
de absolvire.

b) Să albă vlrsta de mi
nimum 14 ani și maximum 
18 ani împliniți la data d« 
15 septembrie 1981.

Părinții care doresc a în
scrie în aceste școli copil, se 
vor prezenta la serviciul 
cadre ai T.A.P.L. Petroșani 
avînd asupra lor certificatul i 
de școală, extrasul de naște
re șl buletinul de identitate 
al copilului, pînă la data de 
30 iulie 1961.

I0. C. L Produse |
Industriale

Petroșani
Anunța cumpărătorii că 

prin magazinele de solduri 
din Petroșani, Lupeni șl

I

Vulcan s-au pus în vînzare
cantități importante de arti-
cole de îmbrăcăminte și de
uz gospodăresc cu prețuri
reduse intre 30—50 la sută.

lată cîteva din articolele
puse în vînzare:

Preț Preț
vechi nou

Costume 
bărbați 

Taioare
457 330

femei 318 200
Sacouri bărbați

„Trotuș" 141 80
Pantaloni 
Rochii de

154 78,50

olandină 
Batons eide

129 65

femei
colorate 429 250

Cizme
cauciuc cu

fermoar 56,50 30
Stofă costum

kangarn 
Stofă pentru

280 210

rochii 171 90
Sacoșe 155 100
Saci merinde 78 40

Vizitați magazinele пои-

I

tre spre a vă cumpăra aceste 
mărfuri!

!

I n timp ce secretarul comi
tetului tși făcea calculul, un 

Ciocănit în ușă îi întrerupse fi- 
ru1 gîndurildr. In birou își făcu 
apariția un tînăr înalt, slab la 
făta, cu o privire vioaie.

— Ce e tovarășe Andras ?
—- Apăi Lucaci m-a rugat să 

trec pe aici să vă aduc bonurile 
astea.

—• Cu ce sînt ? .
— O să vedeți.
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, aFSudanului vizitează 
U. R. S. S.

CHARTUM 17 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul agenției M.E.N., în dimi
neața zilei de 17 iulie, generalul- 
locotenent Ibrahim Abdul, prim- 
ministru al Republicii Sudan, a 
plecat într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică.

.!----- )H

Моиишегйе afe prieteniei 
birmano^sovietice

RANGOON 17 (Agerpres). — 
TASS transmite;

Institutul tehnologic, spitalul 
și hotelul construite cu efortu
rile comune ale specialiștilor so
vietici și birmanî „vor intra» în 
istoria noastră ca monumentd ale

-. —. ______ - ■■

Un spectacol pe care puțini englezi 
să-i vada

forme vest-germane. foi apropie
re de această localitate, lat 
Swansea, scrie ziarul, peste 
10.000 de membri ai sindicatelor 
au anunțat că vor demonstra 
împotriva acordului de instruire 
a militarilor vest-germani în? 
Anglia. „Vestita eroină a po
porului din Țara Galilor, adaugă 
ziarul, s-ar răsuci în mormîretul 
el dacă ar putea vedtea unifor
ma militară străină pe străzile 
Pembrokeului. Este vorba de 
Jemima Nicholas, care, singură, 
a respins, înarmată 
furcă, o bandă 
francezi, 
XVFII... Și 
vie, falsul 
ar fi făcut 
furcă...";

doresc
LONDRA 17 (Agerpres).
Pe străzile orășelului Pem

broke, în Țara Galilor, a apă
rut. zilele trecute un militar îm- 
biăcat într-o uniformă cenușie, 
cu un chipiu ascuțit, cu însemne 
argintii încrucișate — relatează 
ziarul britanic „Daily Express". 
„Este pentru prima dată cînd lo
calnicii au văzut un militar în 
uniformă germană pe străzile 
lor“, adaugă ziarul amintind! că 
localitatea Pembroke este situată 
în imediata vecinătate a bazei 
militare unde, potrivit unui a- 
cord semnat de guvernul brita
nic, va fi instalată o unitate 
vest-germană de tancuri pentru 
„exerciții" militare pe teritoriul 
britanic. „A fost în orice caz un 
spectacol ciudat într-un oraș pe 
care în trecut războinicii din Ța
ra. Galilor l-au apărat cu eroism, 
cu prețul vieții lor, împotriva o- 
ricărei invazii străine. Și în orice 
caz a fost un spectacol pe care 
puțini foști soldați britanicii s-ar 
fi: așteptat să-l vadă pe teritoriul 
țării lor".

In realitate, arată mai departe 
ziarul, militarul în uniformă 
vest-germană era un cetățean en
glez îmbrăcat într-o asemenea 
uniformă în cadrul unei „expe
riențe" pusă la cale de autorită
țile britanice îngrijorate dte pro
testele opiniei publice față de a- 
propiata sosire a trupelor vest- 
germane îii Anglia. Spre dezo
larea autorităților rezultatul ex- 

: periențeî a fost dezastruos pen
tru ele.

1 „Daily ~ Express" relatează 
despre amărăciunea cu care a 
fost primit în Pembroke acest 
spectacol al plimbării unei uni-

prieteniei, dintre Цпшиеа Sovie
tică și Uniunea Birmană", a de
clarat U Nu, primul ministru al 
Birmaniei la dineul organizat la 
16 îuffie în cinstea delegației gu- 
ve namentale a Uniunii- Sovieti
ci ÎH fruste cu V. P. Eliutin.

Ѵйййя delegației sovietice, a 
suMfofe# U Nu., va contribui la 
deirttotfarda continuă a relațiilor 
de prietenie dintre guvernele 
noastre, la întărirea 
noastre în coexistența

V. P. Eliutin a rostit o cuvîn- 
tare de răspuns.

----- O------
In drum spre Moscova

unui

încrederii 
pașnică.

doar ca o 
invadlaiori! 

în secolul 
mai fi fost

de
cîndva, 
dacă ar 
mititer vest-german, 
cunoștință cu aceeași

!: (

(<

51 s 
I i

Ш Hiafira 
«ie no пші a aliiloi, 

ti îi a senilor
NEW YORK 17 (Agerpres) „j
Cascada Niagara a fost în-rf 

virtsă de un om curajos. Ded 
data aceasta săritura temerară 
de la o înălțime de 48 de m., ■ 
împreună cu torentul spume-' 
gînd, a fost efectuată în semn ] 
de protest împotriva discrimi
nării rasiale țâre se practică ! 
în S.U.A. ;

Nathan Boya, un negru înJ 
30 de anî din New > 
introdus în interio- 5 

mare balon de cau- <

în S.U.A. >

I

Participanții la Marșul Păcii, 
porniți de la San-Francisco 

au ajuns în Germania 
occidentală

BONN 17 (Agerpres).
Particîpanțiil la Marșul Păcii 

care au pornit de Ia San Fran
cisco spre Moscova au străbă
tut Belgia și au pășit pe terito
riul Germaniei occidentale. Ei 
cer dezarmarea generală imedia
tă. Ea acest marș participă 35 
de persoane în vîrstă între 18 
șî 47 de ani din S.U.A., Anglia, 
Suedia, Norvegia, Finlanda, 
Franța, -Belgia, Ganada, Tunisia 
șî Germania occidentală. Parti
cipants la marș, urmează să a- 
jungă la Moscova la sfîrșiful lu- 
nii septembrie. t

----------- ....■—=■■——=»» ■ ... д 2. 5-----------  -----

Ревйи lichidarea bazelor franceze 
de pe teritoriul tunisian

I

— Interviul acordat de Krim 
al ziarului

MOSCOVA 17 (Agerpres) 
Intr-un interviu acordat

I corespondent al ziarului „Pravda", 
I Krim Belkassem; vicepreședinte și 

■ ministrul Afacerilor Externe. în 
I guvernul provizoriu al Republicii 

Algeria; conducătorul delegației al
geriene la tratativele de la Evian, 
care în prezent se află la Mosco
va; a răspuns la următoarele între
bări i care este aspectul cel mai 
caracteristic al situației actuale din 
Algeria ? Care sînt rezultatele tra
tativelor de la Evian ; întrerupte 
de Franța ? Este posibilă oare re
luarea lor, și pe ce bază ?

întreaga situație actuală din Al
geria; a spus Krim Belkassem, este 
determinată de unitatea poporului 
algerian; de năzuința sa de ne
zdruncinat spire o adevărată inde
pendență. Acesta este cel mai în
semnat rezultat al luptei noastre 
armate de eliberare națională care 
durează de aproape șapte ani. Sin
gura ieșire rezonabilă din situația 
creată este pacea, înțelegerea între 
Franța și cei care luptă împotriva 
împilatorilor. Credeam că Franța 
dorește cu adevărat pace în Al
geria. De aceea am dorit tratative. 
Dar scopul nostru a fost și rămîne 
adevărata independență a Alge
riei.

După cum a arătat Belkassem, 
în cursul tratativelor au fost abor

MOSCOVA. fo după-amiajza 
zilei dc 17 iulie, delegații și oas
peții Festivalului filmului de la 
Moscova s-au întîlnit la Minis
terul Culturii al U.R.S.S. cu 
furi Gagarin, primul pilot cos
monaut din lume.

1 PARIS. La 15 iulie am fost fu
rate din Muzeul de artă contem
porană din Stațiunea balneară 
Saint-Tropez (în sudul Franței) 
57 de tablouri în valoare de a- 
proximativ 2 milioane de dolari. 

Corespondentul din Saint-Tro
pez al agenției France Presse 
relatează că între picturile furate 
se află tablouri de Utrillo, Ma
tisse, Derain, Rouault, Van Dou- 
gen și Bonnard.

WASHINGTON. După cum a- 
nunță agenția United Press In
ternational, Jerome Weisner, con
silier științific ai președintelui 
Kennedy 

grup de 
sovietice 
făcut ca 
sovietică 
rioară celei

s-a plîns îni fața unui
7 i „realizările 

domeniul cosmic au 
străinătate știința 

să fie considerată supe- 
Л-І americane".

studenți că 
în 
în

BONN. In Germania occiden
tală prețurile continuă să creas
că. S-au scumpit în primul rînd 
produsele alimentare. Potrivit da
telor oficiale, în ultimele patru 
săptămîni prețul cartofilor a 
crescut cu 23,8 la sută, al celor
lalte legume cu 5,5 la sută, iar 
al fructelor cu 12,9 la sută.

vîrstă de 
York, s-a 
rul unui ___  ____  ______ .
ciuc prevăzut cu o Carcasă de < 
oțel. Prietenii lui au transpor- ( 
i at balonul' pe fluviul Niagara- < 
---- j- Balonul! era pre-? 

aparat de oxigen J .X,- (
5
sI c / ? I5
s

spre cascadă. Balonul era pre
văzut cu un i . 
pentru respirație.

După ce poliția l-a adus pe 
mal, Boya a declarat că a să- 
vîrșit această faptă spre a de
monstra că cascada este nu 
numai a albilor, ci și a negri
lor.

TUNIS 17 (Agerpres).
Poporul tunisian continuă lup- 

ta pentru lichidarea tuturor ba
zelor străine de pe teritoriul ță
rii sale. Jn prezent această luptă 
este concentrată asupra evacuă
rii bazei aeronavale franceze din 
apropiere de Bizerta. După cum 
anunță agenția France Presse, 
din întreaga țară sosesc volun
tari pentru a sprijini direct lupta 
populației (йп această localitate. 
Ei au ridicat de-a lungul șose
lelor care leagă Bizerta de res
tul! orașelor țării două baraje — 
unul la jumătatea drumului din
tre Tunis și Bizerta, iar altul 
chiar în apropierea acestui oraș.

De asemenea voluntarii sapă 
tranșee de-a lungul șoselei care 
leagă baza franceză de orașul 
Bizerta.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, pentru a. nu stîrni

Postul de гаШо irakian „Al №n»ria“ construit 
cu ajutorul U.R.S.S.

BAGDAD 17 (Agerpresl). —
TASS transmite’!

La 16 iulie, în suburbia Bagda
dului; Salman-Pak a avut loc festi~\ 
vitatea inaugurării și dării în ex
ploatare a postului de radio pe 
unde scurte „Al-Hurria" („Liber- 
tatea“țf, construit în conformitate 
cu acordul sovieto-irakian cu pri
vire la colaborarea economica și 
tehnică.

In cadrul 
ministru al

festivităților primul 
Irakului, Kassem; a

a intrat în fracțiune
rostit o cuvântare 
giat colaborarea
Uniunea Sovietică și Irak și a sub
liniat uriașa însemnătate pe care o 
prezintă pentru Republica Iraki 
centrul de radiodifuziune. Acest ■ 
succes, a spus Kassem; a fost ob
ținut datorită colaborării econo
mice dintre Irak șt Uniunea So
vietică.

Postul de radio „Al-Hurritfi a 
intrat în funcțiune și și-a început 
emisiunile.

în care a elo- 
rodnică dintre-

șî mai mult mînia populației, a- 
miralitatea a ordonat să se dea 
dovadă de „discreție". Astfel, în 
ultimele zile pe străzile orașului 
Bizerta nu a putut fi văzută nici 
o uniformă franceză. Pînă și ca
mioanele bazei franceze care cir
culă prin oraș sînt conduse de 
civili.

„Bizerta avea sîmbătă aparen
ța unui mic oraș de provincie 

foarte calm", scria agenția France 
Presse. Dar chiar în ziua urmă
toare lupta a căpătat o și mai 
mare intensitate. In Piața Re
publicii din Bizerta a avut loc 
un mare miting care s-a desfă
șurat sub lozincile „Evacuare !", 
„Soldați francezi, părăsiți țara 
noastră„Nu poate fi vorba 
de cooperare fără evacuare l“.

★
TUNIS 17 (Agerpres).
In dimineața zliei dte 16 iulie, 

în orașul tunisian Bizerta a a- 
vut loc o demonstrație în cadirul 
căreia s-a cerut retragerea ime
diată a trupelor franceze de la 
baza militară din această loca
litate. Corespondentul agenției 
France Presse, anunță că, para
lel' cu demonstrația, la Bizerta 
a început o grevă generală.

г

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

DUPĂ ANGOLA
DAR ES SAI.AM 17 (Ager

pres).
Agenția France Presse rela

tează că la 16 iulie Gwambe, 
președintele „Uniunii naționale 
democratice din Mozambic" a 
declarat că mișcarea de elibera
re națională din Mozambic va 
folosi metodele luptei armate. 
„Nu există altă cale pentru cu
cerirea independenței țării noas
tre și noi sîntem pe cale de a 
reedita în Mozambic luptele din 
Angola".

Vorbind în fața refugiaților 
din Mozambic Gwambe a spus

- MOZAMBIC
că Partidul „Uniunea națională 
democratică din Mozambic" se 
ocupă de asigurarea de arme și 
muniții pentru 230.000 de parti
zani, care vor lupta împotriva 
autorităților colonialiste portu- 
’gheze".

El a adăugat că autoritățile 
colonialiste portugheze au in
staurat în Mozambic o teroare 
sălbatică. In țară domnește mi
zeria. „Peste o mie de prizo
nieri au murit de foame la Saint 
Mare, iar mai multe mii s-au 
refugiat în Rhodesia de sud".

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă,
9.30 Concert de dimineață, 10,00 
Teatru Ia microfon: „O lună de 
confort". Comedie de Ștefan Iu
reș și Beno Dumitrescu, 12,00 
Selecțiuni din opera „Noapte de 
Mai" de Rimski-Korâakov, 13,05 
A'uzică din operete, 14,00 Muzi
că ușoară, 15,10 Concert popu
lar, 16,15 Vorbește Moscova!
17.30 In slujba patriei, 18,15 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție diin industrie și agri
cultură, 19,30 Arii din opere, 
2Î,15 Cine știe cîștigă (reluare). 
PROGRAMUL II. 12,50 Muzică 
de estradă, 14,03 Cîntă Lili Du- 
șescu și Ion Dacian, în program 
muzică din operete, 14,30 Muzi
că ușoară, 15,00 Muzică de es
tradă, 15,30 Din muzica popoa
relor, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,20 Răspundem ascultătorilor, 
17,35 Cîntece și jocuri populare

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Ё Petroșani; Str. Gfci. Gheorghiu-Dej or. 56. Tel. interurban 322 automat 21 r
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Belkassem unui corespondent 
„Pravda“ —
date probleme importante ca fron
tierele Algeriei independente, su
veranitatea acestei țări și exploata
rea resurselor sale minerale, și în 
primul rînd a petrolului din Sa
hara. A fost abordată problema 
importantă a soartei francezilor și 
europenilor care locuiesc în Alge
ria, precum și probleme legate de 
organizarea unui referendum și de 
reprezentanță.

Krim Belkassem a spus în conti
nuare că la tratativele de la Evian, 
Franța a cerut de fapt scindarea 
Algeriei, separarea de ea a Saha- 
rei căreia să i se dea aproape 
forma unui stat. Potrivit punctu
lui de vedere al Franței, suvera
nitatea Algeriei independente , nu 
trebuie să se extindă și asupțfl ba
zelor militare, pe care ea trebuie să 
le pună pentru totdeauna sub juris
dicție franceză.

Expunînd în continuare punctul 
de vedere al poporului algerian cu 
privire la cererile Franței, Krim 
Belkassem a spus că opinia publi
că din întreaga lume s-a putut 
convinge de justețea cauzei Alge
riei. Vom depune armele a spus el, 
numai atunci cînd vom fi obținut 
victoria și independența țării. Dar 
pentru atingerea scopului nostru 
sîntem gata să reluăm tratativele 
cu Franța în orice moment și în 
orice loc. Terenul pentru aceste 
tratative există.

După cum a subliniat în înche
iere Krim Belkassem; independent 
de rezultatul viitoarelor tratative; 
guvernul provizoriu al Republicii 
Algeria intenționează să ridice pro
blema algeriană Ia .viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

...-----O—-

Bioteiemetria — o nouă 
ramură a științei 

medicale
MOSCOVA 17 (Agerpres). —•' 

TASS transmite :
Ziarul „Ekonomiceskaia Gazetta" 

relatează că specialiștii sovietici 
desfășoară o activitate rodnică pen
tru crearea unor radioemițătoare 
minuscule care să poată transmite 
Ia mari distanțe date cu privire la 
starea organismelor vii, aflate în 
zboruri cosmice.

Ziarul subliniază că experiența 
bogată acumulată de biotelemetrie 
— o nouă ramură a științei — a 
avut un rol important cu prilejul 
zborului lui Iuri Gagarin. Datele 
obținute constituie un material 
științific la care vor recurge de 
multe ori oamenii de știință.

Ziarul subliniază că primul pas 
spre un control medical temeinic 
în condițiile zborului cosmic îl va 
constitui aplicarea metodelor biote- 
lemetriei dinamice în practica me
dicinii cosmice.

19 iulie
rominești, 18,50 Să citim împre
ună. : Pagini din volumul „Cu 
bastonul prin București" de Tu
dor Arghezi, 19,30 „Mîndria cea 
mare" — versuri ale poeților 
noștri închinate partidului, 20,00 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șcară (reluarea emisiunii din 16 
iulie), 20,40 „Săptămîna muzicii 
poloneze", în program muzică u- 
șoară, 21,35 Muzică corală de 
Gheorghe Danga.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
19 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cerul Balticei; AL. SA- 
H!A : Strada Preriilor; PETRI- 
LA: Insula fără nume; ANI- 
NOASA; Intîlnire în întuneric; 
VULCAN : Pinionul buclucaș; 
LUPENI : Soldați fără uniformă; 
BĂRBATENI ; Poznașa.

Tiparul : i,6 August" — Poligrafie


