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MUNCĂ RODNICĂ ÎN ABA TAJELE VĂII JIULUI
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Redăm

realizări cit mai 
cinstea Zilei mi- 
zilei

mai jos cîteva
înregistrate la 

intim pi narea

de 23 Au

minele
Jiului în
două mărețe sărbători.

I In subteranul exploatărilor 
miniere ale Văii Jiului se des
fășoară o vie întrecere pentru 
obținerea de 
însemnate in 
nerului și a 
gust, 
fapte 
Văii 
celor

După două decade
In toate sectoarele minei Pe

trila. normatorii au încheiat cal
culul realizărilor obținute pe pri
mele două decade ale lunii iulie. 
Pe graficele de întrecere au fost 
înscrise noi cifre care oglindesc 
roadele muncii minerilor petri- 
leni. La sectorul III, de pildă, în 
dreptul brigăzii lui Bartok Io
sif care lucrează într-un abataj 
cameră se indica depășirea pla
nului cu 500 tone de cărbune, 
randamentul realizat fiind 
1,6 tone pe post mai mare 
cel planificat. Pe 
tor s-au extras în 
decade ale lunii 
mult de 1600 tone
peste sarcinile de plan. La sec
toarele I și II, brigăzile mine
rilor Cucoș Gheorghe, Demeter 
Ioan, Nistoreân Gheorghe și Si
dorov Vasile, lucrînd în abataje 
figuri, au <Jat în plus între 200- 

' 350 tone de cărbune de bună ca
litate. In intervalul de timp 1-21 

- iulie colectivele sectoarelor I și
II au livrat peste plan 420 și, 
respectiv, 1200 tone de cărbune 
energetic.

Lupta pentru o bună calitate a cărbunelui, a cuprins pe toți minerii de la Lu
peni. La sectorul IV A, printre brigăzile fruntașe în această acțiune se numără și 
cea ' ‘ ‘

întregul 
primele 
curente 

de

cu 
decît 
sec- 

două 
mai

cărbune

cii

condusă de minerul Diana Chițu.
IN CLIȘEU : Șeful de schimb Dincă loan din brigada lui Diana împreună 
doi ortaci, înainte de a intra în șut.

Fruntași
mina Lupeni, co-La 

lectivul sectorului III — 
sector unde exploatarea 
cărbunelui se face cu a- 
bataje frontale, a obținut 
rezultate de seamă țn 
muncă. Lună de lună mi
nerii de aici și-au depășit 
simțitor sarcinile de plan 
la extracția cărbunelui 
In luna trecută, de exem
plu, ei au trimis la ziuă 
3.125 tone de cărbune

pe mină
peste cantitatea planifica
tă, iar în primele 22 de 
zile ale lunii iulie planul 
a fost depășit cu 2.323 
tone cărbune cocsificabil. 
Aceste rezultate au fost 
obținute pe baza creșterii 
productivității muncii. Fa
ță de planificat, produc
tivitatea pe sector a spo
rit în această lună cu a- 
proape 300 tone de 
bune pe post.

căr-

itandamenfe man

Citiți în pag. IV-a
Iuri Gagarin a plecat în 
Cuba
încheierea Festivalului in
ternațional al filmului de 
Ia Moscova
Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate
Guvernul tunisian a ordo
nat trupelor sale din Bi- 
zerta să înceteze orice ac
țiuni ofensive
Solidaritate și sprijin ne
condiționat

Pentru minerii exploa
tării Uricani, sporirea 
randamentelor constituie 
în prezent una dintre 
principalele lot preocu
pări. In acest sens se cu
vine a fi consemnate re
zultatele înregistrate de 
brigăzile sectoarelor I și 
II. Brigăzile conduse de 
minerii Timofte Spiridon 
și Ghiriță Constantin, 
năoară, au realizat 
luna iulie randamente 
peste 6 tone cărbune
post. O altă brigadă care 
a devenit cunoscută prin

bu-
în
de
pe

randamentele mari 
care le înregistrează 
și cea condusă de mine-, 
rul Nicolae loan. Orga- 
nizîndu-și tot mai bine 
munca în abtaje, această 
brigadă a realizat un ran
dament mediu de 5,9 to
ne cărbune pe post.

De la începutul acestei 
luni și pînă în prezent, 
mineri uricăneni au ob
ținut un randament 
jurul a 1,380 tone 
post, reușind astfel 
extragă în plus 4.213
ne cărbune cocsificabil.

C. M.

pe 
este

în
pe 
să 
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Concursul cultural-sportiv
Desfășurarea cu succes a con

cursului cultural-sportiv al tinere
tului a constituit o preocupare per- 
manencă în cursul acestui an pen
tru organizațiile U.T.M. din Valea 
Jiului.

Etapa I-a — pe întreprinderi — 
a concursului cultural-sportiv, care 
s-a desfășurat între 1 aprilie — 
30 iunie a.c., a prilejuit, pentru 
organizațiile U. T. M. și asocia
țiile sportive, intensificarea acti
vității cultural-artistice și sporti
ve în rîndul tineretului, de antre
nare a maselor de tineri la activi
tatea formațiilor artistice existente, 
de creare a noi formații culturale 
și sportive.

Cu prilejul concursului au fost 
organizate concursuri „Drumeții 
veseli" pe diferite teme din lupta 
și activitatea partidului, din rea
lizările regimului democrat popu
lar. Organizațiile U.T.M. au îndru
mat tineretul la învățarea de cîn- 
tece și poezii despre patrie și 
partid, au organizat excursii și vi
zite la diferite locuri istorice și

IOAN GHINEA
secretar al Comitetului orășenesc

U.T.M. Petroșani

întreprinderi din Valea Jiului, din 
regiune și din țară.

Merită a fi relevat exemplul or
ganizațiilor U.T.M. de la minele 
Uricani, Vulcan, Lonea, U.R.UM.P., 
C.C.V.J. și altele care s-au preocu
pat de crearea de noi formații 
cultural-sportive. Cu această oca
zie au fost înființate peste 18 
formații culturale noi, printre care 
brigăzi artistice de agitație, for
mații de cor, echipe de dansuri, 
orchestre etc. In cadrul primei eta
pe a concursului au fost selecțio
nați peste 30 de soliști vocali și 
instrumentiști și peste 20 de re
citatori. Printre aceștia se numă
ră soliștii vocali Epure Dumitru, 
Costea Dumitru, Cătană loan, Șer- 
fezeu Maria, Faur Gheorghe, reci
tatorii Maghiar loan, Bulzan Gh., 
Szabo Carol, Brăete Mihai, Trancă 
Lazăr. Formațiile cultural-artistice

La revedere în 1971
După o bună bucată de drum, orice drumeț o- 

bișnuiește să se oprească la un moment dat pe 
vîrful unei coline de unde poate privi mai bine 
înapoi și, din ochi, măsoară drumul parcurs. Ast
fel fac și promoțiile de elevi absolvenți care-și dau 
„la revedere" peste 10 ani. Dar „la revedere" își 
dau nu numai elevii ci și oamenii mari, în toată 
firea.

...1951 Buruienile care năpădiseră cu ani în ur
mă curtea minei Vulcan au fost de mult călcate în 
picioare, păiejenii care-și țesuseră pînza peste 
mină dispăruseră, în adîncurile subpămîntene o- 
mul și-a croit drum, a pătruns odată cu suflul nou 
al aerului sănătos de la zi. Un mănunchi de oa
meni, asemenea unor chirurgi, reanimau mina du
pă moartea ei care durase nu mai puțin de 20 de 
ani.

Ziua mult așteptatei biruinți a bătut la ușă. In 
curtea minei se adunaseră gătiți 
bărbați, femei, copii, moșnegi în 
minerești sprijinindu-se în cîte un 
fanfara minerilor.

Din galeria de coastă apăruse 
grei putea fi ........................

de sărbătoare: 
vechi uniforme 

toiag. Venise și

un vagonet. Cu 
grei putea fi identificat la început, pentru că era 
îmbrăcat în costum confecționat din... flori'. Au 
izbucnit urale, oamenii s-au îmbrățișat, s-au fe
licitat. Inima minei reîncepuse să bată. Prima tonă 
de cărbune a fost scoasă la zi după 20 de ani de 
inactivitate. Acesta era numai începutul începu
tului '

In zilele care au urmat, alte și alte vagonete 
umplute „ochi" cu cărbune au-ieșit din mină. A 
fost adus la mină și primul vagon C.F.R. în care, 
urma să fie încărcat cărbunele vulcănenilor. El a 
așteptat la rampă să fie încărcat cinci zile și toț? 
atîtea nopți. A așteptat nu pentru că era defect,’ 
ci pentru că cinci zile au trebuit să treacă pînă 
cînd să se completeze cu cărbune. Fiecare om vroia 
să ducă măcar o lopată de cărbune în primul va
gon ce urma să plece din Vulcan.

Au trecut ca vîntul 10 
parcă numai ieri s-ar fi

cărbune în primul va

Față In fată: tretutal 
și prezentul

Exploatarea haotică, 
că de către capitaliști 
lor de cărbuni a lăsat 
dînci la mina Vulcan, 
vulcăneni au întîlnit în 
nu numai lucrări 
scule minerești primitive care 
dovedesc cît de grea și insupor
tabilă era în trecut munca în 
mină. Astfel într-una din zile, în 
abatajul cameră unde lu
crează brigada condusă de Mo- 
raru Nicolae, a fost descoperit 
un ciocan de mînă cu ambele ca
pete ascuțite și o sapă.

Sculele descoperite au fost 
date de mineri, tovarășului 
toț Iosif, directorul minei, 
au fost păstrate cu grijă ca re
licve ale trecutului pînă într-o 
zi cînd conducerea minei a luat 
o inițiativă lăudabilă : să strîngă 
astfel de scule vechi de la mine
rii „veterani11 și să le prezinte 
într-o expoziție. In scurt timp 
numărul și diversitatea relicve
lor a crescut. Mineri pensionari 
ca Mihaî Ștefan, Heia Emerik, 
Paul Simion, Gagky Andrei, 
Golgoț Carol și alții au predat 
minei din „inventarul" lor de a- 
casă, vechi ciocane de mînă, spiț- 
daltă, fistăuri,

prădalni- 
a strate- 
urme a- 
Minerii 

calea lor
vechi ci și 

primitive

pre- 
Co- 
Ele

al tineretului
au adus pe scene cu ocazia con
cursului repertorii noi, care au fost 
mult apreciate de oamenii muncii 
din Valea Jiului.

întrecerile din cadrul concursului 
cultural-sportiv au constituit un 
bun prilej pentru atragerea unui 
număr mare de tineri și tinere la 
practicarea tuturor disciplinelor 
sportive prevăzute în regulamen
tul concursului. Asociațiile sportive 
îndrumate de U.C.F.S. în colabo
rare cu comitetele U.T.M. de la 
Lonea, Vulcan, Lupeni, Petrila și 
Petroșani au atras un număr mare 
de . participant, mai ales din ria
dul" tinerilor mineri, la întrecerile 
sportive. Numai la Petrila, de pil
dă, peste 120 tineri au fost antre
nați în întrecerile de fotbal inter- 
școlare. Cu mult succes s-au des
fășurat întrecerile sportive și la 
minele Lupeni, Vulcan, Uricani.

Tineretul a îndrăgit, cu oca
zia concursului, și alte discipline 
sportive, ca atletismul, ciclismul,

sape, lămpi mici 
de miner ș. a.

Alături de a-, 
ceste relicve vor 
fi înfățișate — 
la expoziția-mu- 
zeu ce se va or
ganiza la mină 
— scule noi mi
nerești care au 
intrat în ultimii 
ani în inventa
rul brigăzilor.
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(Continuare în pag. 2-a)
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ani. Unii își spun că, 
f........ __.......... . . ........... întîmplat cele relatate;]
Cînd își privesc mina de azi, vulcănenii își niă-i 
soară din ochi rodnicia pasului. Toate sLau schim
bat la mină, și arată astăzi mai tinere, mai proas- 
pete decît ieri; și instalațiile, și galeriile princi
pale de curînd spoite, și oamenii, și realizările lor. 
Să le judecăm prin graiul cifrelor; anul trecut a 
fost încheiat la mina Vulcan cu un bilanț- bogat, 
îmbucurător: 21.339 tone de cărbune extrase peste 
plan. Numai în prima jumătate a anului 1961 co
lectivul mine: Vulcan a întrecut cu mult realiză
rile din I960, extrăgînd peste prevederile planului 
26.000 tone cărbune.

Au trecut 10 ani. In bilanțul anilor care s-au
C. MORARU

(Continuare în pagina 3-a)'

Membra de partid Szabo Aurelia de la Filatura 
Lupeni este o muncitoare fruntașă. Ea bobineaiză 
zilnic peste plan 1—2 kg. fire de mătase. Recent 
s-a angajat să realizeze uni număr de 800 bobine 
fără nici un rebut.

IN CLIȘEU : Bobinatoarea Szabo Aurelia iu- 
crînd la mașină.

Unitate fruntașă în întrecere
Colectivul unității a Ш-a din 

cadrul I.L.L. Petroșani mun
cește cu multă hărnicie pentru 
îndeplinirea sarcinilor care îi 
stau în față. Mobilizat de or
ganizația de bază și antrenat 
în întrecerea pe profesii el a 
încheiat primul semestru al a- 
nului cu un bilanț rodnic. Au 
fost făcute reparații capitale 
la 7 clădiri, reparații curente 
la 80 de clădiri, ș-au construit 
numeroase dependințe din că
rămidă etc. De asemenea, în

♦ ♦ 
această perioadă au fost reali-î 
zate economii suplimentare la î 
prețul de cost în valoare de ♦ 
350.000 lei. La aceste succese f 
au contribuit în mod deosebit î 
echipele de zidari conduse de j 
Kadar Ștefan, Kadar Venczel, * 
Kostinaș Eugen, echipele de * 
zugravi conduse de Kiss Arca- 
die, Matyas Karol și echipa de 
dulgheri condusă dfe Ercsei Iu- 
liu.

I
dări conduse de t 

Kadar Venczel, î 
• t ♦
♦
î
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MATYAS M1HA1 ♦ 
corespondent
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Jiul a făcut ieri primul antrenament
De două săptămîni, stadionul 

Jiul a fost „în vacanță". Cu toa
te acestea a existat totuși o oa
recare activitate desfășurată pe 
gazonul verde al terenului. Din 
inițiativa Consiliului asociației 
teritoriale Jiul, aproape jumăta
te din tefenul <fe joc a fost re- 
galonat, tribunele au fost repa
rate, stadionul luînd o înfățișa
re mai atrăgătoare, corespunză
toare categoriei superioare în ca
re activează echipa.

Îerî după'amiază, odată cu ter
minarea „concediului" stadionului 
Și echipei, tribunele au fost din 
noti animate deși nu a fost pro
gramat nici un joc. Iubitorii de 
fotbal au ținut să vadă la lu
cru ediipa Jiul în primul ei an
trenament desfășurat în vederea 
viitoarelor îtltflniri din catego
ria A. îmbucurător pentru toți 
a fost faptul că pe arenă a apă
rut aproape îh întregime echipa 
Jiul în frunte cu antrenorul ei 
Marian Bazil, Cu această dăm 
și răspunsul așteptat la între
barea din interviul nostru cu 
antrenorul Marian publicat în 
iiâful „Steagul roșu" cu o lună 
îft urmă. Atuttci, antrenorul spu-

Ultimele întreceri în cadrul
concursului cultural-sportiv

AsOCiațiile sportive din Lu
peni au acordat o deosebită ă- 
tenție întrecerilor din cadrul 
concursului cultural-sportiv. încă 
la faza pe asociații, desfășurată 
eu o lună în urmă, au fost an
trenați sute de tineri și tinere, 
întrecerile fiind de un bun nivel 
tehnic. Iii prezent, conform pla
nificării inițiale, la Lupeni se 
desfășoară ultimele întreceri pen- 
Irti desemnarea formațiilor re-

jtllgja Petrojaai
Echipa studenților din Petro

șani, participantă la barajul de 
edificare pentru campionatul re
gional de fotbal, a continuat du
minică șirul victoriilor. Intîlnind 
la Călan reprezentativa raionu
lui Hațeg, Locomotiva Subceta- 
te, echipa Știința a cîștigat cu 
un sebr categoric (12—0) după 
cel mai frumos joc pe care l-au 
făcut studenții pînă acum. Au 
Înscris: Flaider 5, Man 2, Iri- 
ttiie 2, Fronius 2, Furtună I. In 
da'Sattientul general continuă să 
QondMcă Știința Petroșani cu 6

Handbaliste 
petroșănence 

în R. S. Cehoslovacă
Cu cîteva zile în urmă, la 

Censiliul orășenesc U.C.F.S. Pe
troșani a sosit o adresă deose
bit de îmbucurătoare din partea 
Federației romîne de handbal, 
lată ce cuprinde în rezumat a- 
dresa respectivă: „Intre 11—13 
august, are loc în Republica So
cialistă Cehoslovacă o întîlnire 
internațională de handbal în 7 
la care participă formații femi
nine ale diferitelor cluburi din 
R. S. Cehoslovacă și din alte 
țări. Țara noastră va fi repre
zentată de o selecționată de ju
nioare din care fac parte și pa
tru jucătoare din Petroșani și a- 
nume Radulescu Sanda, Nemeș 
Magdalena, Vîrlan Gabriela și 
Duncea Lia. Ca urmâre a acestui 
fapt, elevele menționate mai sus 
nu se vor reîntoarce acasă decît 
dbpa 15 august".

Selecționarea jucătoarelor pe- 
troșănene în reprezentativa țării 
noastre este rezultatul eforturi
lor deosebite depuse în pregăti
rea lor de cele patru handbalis
te atît în Petroșani cît și în ta
băra de junioare din care au fă
cut parte în vara aceasta, 

nea Că nu știe sigur dacă Va ră- 
mîne mai departe ca antrenor al 
echipei Jiul în viitorul campio
nat. Apariția lui pe teren ieri 
după-amiâzâ, la primul antre
nament al formației Jiul este 
răspunsul cel mai concret. Oda
tă cu lotul cunoscut de jucă
tori, pe teren au apărut și fot
baliști noi, în majoritate tineri, 
care vor întări ,’ormația petro- 
șăneană. Deocamdată nu s-a 
stabilit care din noii jucători 
vor fi legitimați la Jiul. Săp- 
tămîna viitoare vom publica lis
ta definitivă cu loriul de 24 ju
cători ai Jiului.

Spectatorii prezenți ieri după» 
amiază pe stadionul Jiul, cu tot 
timpul nefavorabil, au fost to
tuși mulțumiți de începutul pre
gătirii jucătorilor. Ei au lăsat o 
impresie frumoasă, purtînd e» 
chipament nou, arătînd că sînt 
odihniți, reconfortați, că au fo
losit în mod rațional concediul 
de odihnă. începutul pregătiri
lor pentru sarcinile viitoare, e- 
fectuat ieri după-amiză, a fost 
într-un cuvînt promițător.

M. D.

prezentante ale orașului Lupeni. 
De pildă duminică a avut loc în
trecerile de fotbal I.L.L.—O.C.L. 
(9—3 pentru prima) și I.E. — 

Viscoza (3—0 pentru prima).
Vineri se desfășoară ultimele 

întreceri interasociații în urma 
cărora se va ști precis ce spor
tivi și ce formații vor reprezenta 
orașul Lupeni la faza finală a 
concursului cultural-sportiv ce 
va avea loc la Petroșani în zi
lele de 23—24 august.O-—- - - - -

— іосшіѵз Jntatate 12-0 
puncte și cu un golaveraj de 
20:2.

Indiferent de rezultatele vii*  
toare (Știința mai are de jucat 
cu Voința Ilia șî Recolta Mier
curea) Știința Petroșani se poâ- 
te socoti în campionatul regional 
de fotbal, fiind deci a Cincea e- 
chipă din Valea Jiului care ac
tivează în campionatul regional 
de fotbal.

Jlt'iiiiiqi'adul - htariv UKittridUiLată
Din sud, din vest, din tăsătiț, 

de pretutindeni vin în orașul si
tuat pe paralela 60, zeci de mii de 
vizitatori. Zidurile Leningradului 
slnt în general cenușii, vremea es
te mai tot anul mohorîtă, rece și 
totuși cei ce îl Văd se atașează 
neobișnuit de repede și pentru tot
deauna de acest oraș incomparabil. 
Explicația ? Tot atît de complexă 
Ca și structura și istoria acestui 
oraș.

Există orașe mai vechi, există 
orașe mai mari, există chiar și 
orașe mai frumoase. Dar cei 200 
de ani ai portului creat de Petru I 
pe malul Golfului Finic au fost 
ttăiți cu o intensitate care îi con
feră o valoare unică.

Leningradul nu poate fi vizitat 
în autocar, iar ghidul care te în
soțește trebuie să fie un bun cu
noscător al istoriei universale, al 
istoriei mișcării muncitorești din 
Rusia și a mișcării comuniste in
ternaționale, tot așa după cum 
trebuie să aibă cunoștințe temeinice 
de istorie a literaturii, a filozofiei, 
a muzicii, a arhitecturii, a sculptu
rii. Străbați Leningradul cum ai 
străbate muzeul celor mai răsco
litoare cuceriri ale geniului uman. 
Fiecare casă este un monument, de 
fiecare stradă sînt legate eveni-

Intîlnirea 
de pe vîrful Stra ja

Răspunzînd chemării mineri
lor din cadrul Trustului minier 
Oltenia — Craiova, duminică di
mineața un grup dte 43 de per
soane din Luperii, 15 din Petrila 
și 15 din Schela s-au îndreptat 
către Vîrful Straja, pentru a se 
întîlni cu grupul minerilor din 
Craiova. Conform regulamentu
lui în jurul orei 14, cele 4 gru» 
puri de mineri se îndreptau că
tre vîrful Strajă. Apoi, la caba
na cu același nume s-a făcut 
punctajul pe echipe. Locul 1 și 
cupa oferită de minerii din Cra
iova cu prilejul acestei întîlniri 
au fost cîștigate de lupeneni, 
(269 puncte) urmați de cei din 
Schela (111 puncte), Craiova 
(82 puncte) și Petrila (69 punc
te). Punctajul s-a tăcut în pri
mul rînd după numărul pârtiei» 
panților ia întîlnire.

Cei aproape 100 de mineri ca
re s-au întîlnit la vîrful Straja 
în cinstea zilei lor, au petrecut 
o zi minunată făcînd și un 
schimb de păreri în ce privește 
munca lor.

—==★=—

Cu cicloturiștii 
pe traseu

Deși timpul nu a fost tocmai 
favorabil excursiilor, totuși tine
rii din Lonea nu au lăsat „să 
le scape" o zi de odihnă fără 
să nu facă o excursie pe bici
clete Aproape 20 de tineri, în 
frunte cu cei 6 protagoniști ai 
cicloturismului din Lonea, de cu- 
rînd întorși din excursia prin 
țară în care au străbătut peste 
2.400 de km., au plecat dumini
că într-o excursie pînă la Pe
troșani și retur. Intre tinerii ca
re au participai la excursia pe 
biciclete au fosil și Bondoruc 
Gheorghe, Duk loan, Borța Ghe
orghe, Popa Livid, Țipțer Con
stantin. Cursa de duminică a 
constituit o pregătire în vederea 
viitoarelor excursii de atnploăre 
preconizate de tinerii din Lonea 
pentru duminicile viitoare. Ci
cloturiștii din Lonea invită și 
alți tineri din alte localități ca 
împreună să efectueze excursii 
pe biciclete în diferite locuri din 
Valea Jiului și din regiune, ex
cursii pe cît de plăcute pe atît 
de instructive.

mente și fapte scumpe întregii o- 
meniti. Una este să știi că „Lenin
gradul este leagănul a trei revo
luții" și cu totul altceva să vezi 
cu ochii tăi Putilovul revoluționar, 
Razlivul, Palatul de Iarnă, Crucișă
torul Aurora, Palatul Smolnîi. Pe

NOTE DE DRUM 
DIN U. R. S. S.

tăblițele fixate pe case scrie Lomo
nosov, Mendeleev, Pavlov, Herțeti, 
Pușkin, Gogol, Ceaikovski, Glin
ka. Intre fortăreața Petropavlovsk, 
locul de veci al țarilo'r ruși de du
pă Petru, și monumentul celor cî
teva sute de mii de eroi ai Lenin
gradului, sînt cîțiva kilometri și o 
eră.

Și totuși acest oraș-muzeu eye 
un oraș tînăr, plin de vitalitate. 
Pe străzi întîlnești copii, tineri și 
tinere, bătrîni și mai ales bătrîne, 
dar puțini oameni între nouă vîrs- 
te: este un rezultat al celor 900 
de zile eroice ale blocadei în tim
pul căreia și-au pierdut viața ne
închipuit de mulți leningrădeni. 
In Muzeul de istorie a Leningra
dului este expusă fotografia unei 
fetițe care a murit în primăvara

(Urmare din pag. ba)

voleiul, șahul, handbalul, popicele 
etc. In cadrul etapei I-a a concur
sului cultural-sportiv situația par- 

■ ticipării tineretului la diferite în
treceri sportive se prezintă astfel : 
La atletism au participat 917 bă 
ieți și 266 fete, la gimnastică 1252 
băieți și 398 fete, la ciclism 405 
băieți și 134 fete, la volei 679 
băieți și 138 fete. In total la În
trecerile sportive din prima etapă 
a concursului au participat 108u 
fete și 6039 băieți.

Cu mult succes s-a desfășurat 
concursul cultural-sportiv în lo
calitatea I.onea .Ca urmate a pre
ocupării comitetului U.T.M. și a- 
sodației sportive din Lonea, la 
disciplinele șah și popice s-au în
trecut aproape 350 de tineri. Me.- 
rita să tie apreciată inițativa comi
siei concursului cultural-sportiv din 
Lonea care a organizat întreceri și 
schimburi de experiență cu sportivi 
din alte localități. Altfel, au fost 
organizate întreceri la disciplinele : 
șah, tenis de masă, box, popice, 
tir cu tinerii de la Rovinari. Co
misia concursului din Lonea a or
ganizat și 4 ieșiri cicloturistice în 
Valea Jiului, în regiune și în afa
ra regiunii, la care a partîdpat un 
mare număr de tineri. întrecerii 
cicloturistice au fost organizate pe 
rutele Lonea — Uricani, Lonea— 
Hațeg — Sarmizegetusa. Lonea — 
Aninoasa și Lonea — Rovinari.

Etapa I-a a concursului cultu
ral-sportiv al tineretului s-я des
fășurat în 19 întreprinderi. Merită 
a fi evidențiată preocuparea pentru 
organizarea și desfășurarea con
cursului a organizațiilor U.T.M. și 
a asociațiilor sportive de la ter
mocentrala Paroșeni, Uzina elec
trică Vulcan, mina Petrila, 
C.C.V.J. și altele.

Cu toate rezultatele obținute în 
cursul etapei I-a a concursului 
cultural-sportiv al tineretului, une
le comisii și comitete U.T.M. au 
avut lipsuri serioase în această di
recție. La minele Lupeni și Ani-

Oodul unui semestuu
Pe situația încheiată se înși

rau nenumărate cifre. Unui ne
cunoscător ele Пи-i spuneau ni
mic, dar inginerului Seralincea- 
nu dfe la Ocolul silvic Petroșani 
cifrele înșirate pe situația ce o 
avea în față , îi spuneau foarte 
multe despre munca întregului 
colectiv al ocolului din primul 
semestru al anului curent. Cifrele 
din situația semestrială oglin
deau bogata activitate desfășu
rată de lucrătorii silvici. Ele a- 
rătau că la lucrările de pregă
tirea solului culturilor și de în
treținere a acestora, prevederile 
planului au fost depășite cu 16 
procente In prima jumătate a 
anului, în cadrul Ocolului silvic 
Petroșani s-au împădurit cu 57 
ha. mai mult teren decît preve- 

anului 1941 și alături „jurnalul ei : 
opt file de carnet scrise cu creio
nul. Pe prima scrie : „Azi 27 ia
nuarie ora 3,45 a murit Jenia". 
Pe a doua : „La 13 februarie ora... 
a murit Vova". Pe una dintre file 
se poate citi : „Mama a murit la 
7 mai". Dintre cele opt pagi 
șapte consemnează dispariția unui 
membru al familiei, iar ultima 
conține doar atît :„Am rămas sin
gură. Tania". Și această este tot 
istorie condensată. De ce a trebuit 
să moară Tania ? Pentru că în di
rectivele secrete ale Fuhretului din 
22 septembrie 1941 (nr. 11061/41) 
se spunea: „După cucerite ordon 
ca Petesburgul să fie șters de pe 
fața pămîntului". Pentru că în nu
mele aceluiași Fiihrer au fost 
emise invitații la banchetul pro
gramat de hitleriști pentru 7 no
iembrie la Leningrad. Și pentru 
că se tipăriseră deja permise nem
țești de circulație auto semnate 
de generalul Kuth, „Comandatul 
orașului Leningrad", Relicvele ce
lor 900 de zile de coșmar n-ar fi 
putut încăpea într-un muzeu. Au 
fost selecționate și expuse numai 
documente de elocvența celor a- 
mintite mai sus. Organizarea li
niei de apărare, spargerea blocadei 

noasa, numărul formațiilor artis
tice, cit și al tinerilor atrași în 
formații este încă mic. La 
U.R.U.M.P., datorită slabei preo
cupări din partea comitetului 
U.T.M,, nici în prezent nu s-a ter
minat etapa I-a a concursului cul
tural, iar numărul tinerilor antre
nați la activitatea culturală este 
foarte mic.

Prin prelungirea termenului de 
aesfășurare a etapei I-a a concur
sului cu încă o lună de zile, s-a 
creat posibilitatea de a antrena un 
număr și mai mare de tineri la 
întrecerile cultural-sportive. Cu 
toate acestea, comisiile de orga
nizare a concursului și comitetele 
U.T.M, de la mina Aninosa și pre- 
parația Petrila nu au luat nici o 
măsură în vederea ridicării nive
lului muncii culturale și sportive 
Este necesar ca comisiile concursu
lui, organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive să-și îndrepte mai 
mult atenția spre atragerea unui 
număr cit mai mare de tineri la 
activitatea cultural-sportivă.

Trebuie acordată o atenție deo
sebită pregătirii și desfășurării eța.- 
pei a Il-a a concursului. In * est 
sens organizațiile U.T.M. să assu
re reînprospătarea repertofiilor, 
punerea în scenă a unor progra
me cu un bogat conținut educativ, 
pe teme inspirate din lupta po
porului sub conducerea partidului 
clasei muncitoare pentru făurirea 
noii societăți socialiste.

Comisiile concursului și comite
tele orășenești U.T.M. au datoria 
să îndrume formațiile artistice și 
sportive incit acestea să organizeze 
periodic programe artistice și spor
tive care să contribuie la pregăti
rea lor temeinică în vederea des
fășurării etapei а П-а și a etapei 
a Ш-a a concursului închinat mă
reței sărbători de la 23 August.

întreaga muncă de pregătire și 
oesfășurare a concursului trebuie 
să ducă la intensificarea muncii 
cultural-sportive în rîndul tinere
tului, la întărirea educării comu
niste a tinerilor.

dea sarcina de plan. S-au plan
tat peste 2.170.0.00 puieți în 
punctele numite Valea Popii, 
Dealul Izvor, Răscoala, Voevo 
du, Jieț etc. O mare atenție s-a 
acordat în această perioadă în
grijirii arboretului. In acest scop 
s-au curățit 50 ha. de pădure, 
iar pe 35 ha. s-au făcut răritufi. 
Iată realizările oglindite în si
tuația semestrială a Ocolului sil
vic Petroșani. Trebuie să mai a- 
dăugăm că ele au fost obținute 
sub conducerea pricepută a unor 
brigadieri silvici ca Stoica Pe
tru, Cocolan Constantin, Borcoci 
Gheorghe, Cristea Petre și a u- 
nor pădurari cum sîrit Răscolean 
Ilie, Beta Vasile, Neagu Con
stantin, Stoica Ioan, Serdan Au
gustin și alții.

sînt prezentate cu sobrietate și mo
destie. Dac vizitatorul este cople
șit de imensitatea durerii, abnega
ției și vitejiei reflectate în tot ceea 
ce a văzut. Iese pe stradă și nu-i 
vine să creaa’ă că se află în ace
lași oraș. Leningrădenii au șters 
toate urmele acelor zile grele, des
pre ele mai amintesc doar găurile 
lăsate de schije în coloanele unei 
clădiri centrale și ridurile de pe 
fețele multor femei care par mai 
bătrîne decît sînt Leningrădenii 
și-au reconstruit orașul cu aceeași 
dragoste cu care l-au apărat. Ve
chile clădiri au fost refăcute cu 
migală după desene, fotografii și 
tablouri. Partea centrală a Lenin
gradului este astăzi așa cum au 
gîndit-o celebrii arliitecți ruși și 
străini care au lucrat după indi
cațiile lui Petru I. Statuile distru
se au fost și ele refăcute. S-au 
reconstruit întocmai cu originalul 
pînă și celebrele fîntini arteziene 
de la Petrodvoreț, reședința de 
vară a țarului Petru 1.

Este o tradiție la Leningrad ca 
arhitecții să fie priviți ca unii 
dintre cei mai de seamă cetățeni 
ai orașului. De aceeași prețuire ca 
și Rossi, Rastreli, Vararuhin se 
bucură acum Serghei Speranski, 
Boris Juravilov, Serghei și Vladi
mir Vasirkovski, care după ce au 
terminat reconstruirea Leningradu
lui vechi conduc acum lucrările de
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Din activitatea comitetului orășenesc
de partid Lupeni

Pregătirea noului an 
ai învățămîntului de partid
Una din principalele preocupări 

ale comitetului orășenesc de partid 
Lupeni în această perioadă o cons
tituie pregătirea noului an școlar 
ăl invățăfnintuiui de partid. In 
toate organizațiile de partid din 
oraș a fost stabilit numărul cercu
rilor și cursurilor de partid care 
vor fi deschise în noul an școlar, 
au fost propuși propagandiștii a- 
seștor cercuri care urmează să fie 
confirmați. Zilnic Ia comitetul oră
șenesc de partid vin secretari al 
organizațiilor de partid din locali
tate cu planurile de pregătire a 
noului an școlar al învățămîntului 
de partid In unitățile respective.

Biroul organizației de bază de 
la întreprinderea de explorări Lu
peni (secretar tov. Kozincz Wil
helm) a preconizat pentru noul an 
școlar înființarea a 5 cercuri ale 
învățămîntului de partid; două 
cercuri de studiere a Statutului 
F-M.R pentru care au fot; prepay 
propagandiști tovarășii Csizar Ci
zela șt Iacobescu Dumitru, un cerc 
de Istoria P.M.R. anul II, propa
gandist tov. Bivolaru loan, un cerc 
de Istoria P.M.R. anul II, propa
gandist tov. Busuiocescu Constan
tin, precum și un cerc de economie 
concretă pentru care a fost propus 
propagandist tov. inginer Suciu Se
ver.

Tov. Ghiciu Iosif, locțiitorul 
secretarului organizației de bază de 
la preparația Lupeni a prezentat 
un pian in care este preconizată 
organizarea a 7 cercuri : unul de 
studiere a Statutului P.M.R. în care 
vor fi încadrați condidații de 
partid, un cerc de politică curen
tă, două cercuri de Istoria P.M.R., 
două cercuri ae economie politică 
și un cerc de economie concretă. 
Printre propagandiștii de la pre- 
parație propuși să conducă aceste 
cercuri se numără tov. Damian 
Ioan, Karacsony Anton, Horstea 
Mihai, Ghișu Elisea, Ardelean Vic
tor.

Examenul caîitâțîi — o inițiativă 
în curs de aplicare 

pe șantierele Lupenluiui
Comitetul de partid orășenesc 

Lupeni a indicat organizației de 
bază cin cadrul șantierului de 
construcții din localitate să ia mă
suri pentru aplicarea unei vak 
roase inițiative a constructorilor 
noului oraș Hunedoara privind 
îmbunătățirea calității lucrărilor de 
construcții. Inițiativa, cunoscută sub 
numele de „examenul calității 
construcției' constă în următoa
rele ; După terminarea unei cons- 

extindere a orașului. Noile car
tiere periferice ale acestui oraș 
care n-a avut niciodată periferii, 
au q arhitectură nouă, modernă, 
Constructorii au două preocupări 
centrale : să ridice cit mai repede 
noile masive de locuințe și să 
creeze cît mai mult confort. In 
ceea ce privește rapiditatea, la 
Leningrad se bat adevărate recor
duri. Am văzut blocu cu șase 
etaje ridicat de o brigadă de 25 
de oameni in 40 de zile, lotul 
este prefabricat, de la pereții care 
Vin cu ferestrele și ușile gata 
montate pînă la parchete, tapete 
plastice, săli de baie etc. Uriașul 
combinat care prooiice aceste pre
fabricate se găsește chiar în mij
locul unuia dintre cele mai mari 
șantiere de construcții. Arhitectonica 
noilor cartiere de locuințe reflec
tă o concepție foarte avansată în 
ceea ce privește organizarea vieții 
colective. Pe strada Putilovul Roșu 
nr. 14 se află un grup de blocuri 
așezate in patrulater în ale căror 
apartamente locuiesc împreună cu 
părinții lor 1.500 de copii. De ce 
acest mod neobișnuit de a evalua 
populația unui „microraion" ? 
Pentru că totul este organizat pen
tru a asigura condiții optime de 
joacă și învățătură acestor 1.500 
de copii. In interiorul patrulate
rului se găsesc grădinițele de copii, 
cteșele și școala de 7 ani de care 
au nevoie, terenuri de sport, bazau 

trucții, biroul organizației de bază 
de pe șantier împreună cu condu
cerea tehnică și comitetul sindi
catului constituie o comisie for
mată din ingineri, maiștri și mun
citori fruntași, care are rolul de a 
efectua o autorecepție a obiectivu
lui construit, înainte de predarea 
acestuia. Comisia de autorecepție 
cercetează in amănunțime construc
ția încăpere cu încăpere, verifică 
cu exigență modul în care s-au 
executat instalațiile electrice, sani
tare, lucrările de tîmplărie, zu
grăveli etc. Comisia consemnează 
intr-un proces verbal toate obser
vațiile privind calitatea lucrărilor, 
pe care-1 predă inginerului de șan
tier care e obligat să ia toate mă
surile pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate. Apartamentul sau 
blocul este considerat bun pentru 
recepția de către beneficiar numai 
după ce au fost înlăturate toate 
neajunsurile. Este indicat ca la 
autorecepția efectuată de comisia 
controlului calității să ia parte și 
maiștrii Care au condus lucrările de 
construcție și instalații, fiind ast
fel supuși unui sever examen de 
exigență. Experiența constructori
lor de la Hunedoara a dovedit că 
în urma aplicării acestei inițiative, 
beneficiarii recepționează lucrări 
de calitate, la nivelul cerințelor.

In vederea aplicării acestei ini
țiative, pe șantier au fost difuzate 
pliante tipărite, care explică mo
dul în care trebuie lucrat, impor
tanța acestei măsuri. La indicația 
comitetului orășenesc de partid, bi
roul organizației de bază a îndru
mat comitetul sindicatului de pe 
șantierul din Lupeni ca în zilele 
cate urmează să organizeze o cons
fătuire de producție, în cadrul că
reia se va trece la aplicarea ini
țiativei „examenul calității cons
trucției1 '.

Pentru înfrumusețarea orașului
Pentru minerii Lupeniului a de

venit o traaiție întîmplnarea Zilei 
minerului și a măreței sărbători 
de la 23 August cu succese deose
bite in înfrumusețarea acestui pu
ternic centru al industriei noastre 
carbonifere. Pentru ca acțiunile de 
înfrumusețare a orașului să fie mai 
rodnice, comitetul orășenesc de 
partid Lupeni a convocat la o 
consfătuire reprezentanții sfatului 
popular, ai unităților economice și 
organizațiilor obștești în cadrul ел- 

de înot, o tabără de pionieri și 
pînă și o livadă de meri ale că
ror roade sînt rezervate copiilor. 
Pedagogi angajați special suprave
ghează joaca în timpul vacanței de 
vară. Toate acestea, ca și admi
nistrația microraionului, sînt in 
grija locatarilor pensionari. Un 
afiș uriaș anunță programul întîl- 
nirilor în cadrul cărora cetățenii 
vor fi informați de deputății lor 
despre problemele comerțului, a- 
sistenței medicale, alte afișe infor
mează despre manifestările cultu
rale la care administrația micro
raionului va procura bilete. Pretu
tindeni domnesc o ordine și o cu
rățenie desăvîrșită.

Cei 3 milioane de locuitori ai 
Leningradului caută și găsesc for
me mereu noi ae îmbunătățire a 
condițiilor lor de trai. Leningradul 
izbutește să fie tot mai frumos și 
tot mai modern, rămînînd în a- 
celași timp neschimbat.

La 20 de ani după clipele grele 
fixate de Alexandr Ștein in cunos
cuta sa piesă de teatru, hotelul 
Astoria este plin continuu ae fran
cezi și americani, romîni și finlan
dezi, italieni și polonezi, greci și 
bulgari care rămîn pentru tot
deauna admiratori și prieteni a- 
propieți ai acestui oraș și ai cetă
țenilor lui.

FELICIA ANTIP
și I. MANEA 

reia a fost elaborat un plan privind 
c> ntinua înfrumusețare a orașului. 
Printre obiectivele cuprinse în plan 
se numără amenajarea în centrul 
orașului a unui parc al fruntașilor, 
terminarea pînă la 23 August a 
parcului de lingă spital, crearea a 
numeroase noi zone verzi, îmbună
tățirea iluminatului orașului, dota
rea parcurilor cu bănci etc. Nume
roși tineri și vîrstnid, gospodine, 
mobilizați de deputați, de grupele 
comuniste constituite pe străzi și 
bloquri, participă cu însuflețire la 
acțiunile voluntare menite să du
că la înfrumusețarea continuă a 
orașului lor.

•—=W;=—-

FiBisaje le ulițele
Pe șantierul Livezeni, se gă

sesc în prezent 6 blocuri noi în 
diferite stadii de finisaj, ele ur- 
mînd să fie predate în folosință 
încă în acest an.

Cea mai înaintată lucrare este 
blocul H cu 32 apartamente. Zi
lele trecute aici au încheiat ul
timele operații vopsitorii, iar în 
prezent se face curățenie. Dînd 
o atenție deosebită grijii execu- ! 
ției, parchetarii, zugravii, mo
zaicarii s-au străduit să facă 
numai lucrări de bună calitate, 
îneît oamenii muncii care se vor 
muta în noile apartamente, să 
fie mulțumiți de calitatea mun- > 
cii constructorilor.

La blocurile L, M, N, brigă- ; 
zile zugravilor Șvartz loan, Va- i 
silescu loan, Vîjdfea Viorel, mo- j 
zaicarului Volintiru Marin, elec- . 
tricianului Dăian loan, instala- ' 
torilor Andraș Ștefan, Sachela- 
rie N., Tudorache C. sînt în în- 1 
trecere pentru execuția de lucrări 
de cît mai bună calitate, îneît 
cele 96 apartamente cu o supra
față locativă de 2985 m. p. să 
primească aprecierea de foarte 
bune.

LA REVEDERE IN 1971
(Urmare din pagina l-a)

Deputatul în mijlocul alegătorilor
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scurs au fost incluse: creșterea 
producției în semestrul I al anu
lui 1961 de 17,6 ori față de cea a 
anului 1951, dublarea producti
vității muncii, creșterea salariului 
mediu de 2,2 ori față de cel reali
zat în anul 1954. Cînd se îndreap
tă spre mină, ochii minerilor ză
resc separația nouă. Sub ea, nu 
așteaptă ci se încarcă unul după 
altul zeci de vagoane pe zi. Nu 
în cinci zile, ci în cîteva minute, 
poate chiar în cinci minute se 
încarcă acum un vagon.

De aici, de sub separația Vul
canului pornește pe șine de fier 
către țară un afluent din ce în

«
♦*
* 
♦
• O după-amiază frumoasă de
• vară. Grupuri de cetățeni din 
2 circumscripția electorală nr. 24
• Petrila se îndreaptă spre școa-
♦ la elementară din localitate.
* Aici s-au întîlriit cu deputatul 
2 lor, tov. Tontea Ioan. Cu acest
♦ prilej, deputatul a prezentat o
• dare de seamă din care a re- 
2 ieșit cele mai importante rea-
• lizări obținute de cetățenii din 
« circumscripție, precum și felul 
2 în care au fost rezolvate Cerin- 
® țele alegătorilor.
♦ In perioada care s-a scurs 
2 de la alegerile de deputați, ce-
* tățenii din această circumscrip-
• ție electorală, mobilizați de
* grupele de partid și deputat, au
* luat parte activă la acțiunile 
2 de înfrumusețare a cartierelor 
2 și străzilor în care locuiesc. Ei 
2 an efectuat mai bine de 500 ore 
2 de muncă voluntară, au trans- 
2 portat zeci de tone piatră de 
2 Jiu pentru pavarea trotuarelor,
* au desfundat șanțuri, au par
is ticipat la amenajarea șî între

Fruntași ai ItierârUor de înaintări

Spre 150 m. avansare pe lună
De mult se plănuia la mina 

Vulcan înființarea unei brigăzi 
de înaintiri rapide care, muncind 
cu o productivitate înaltă, să ob
țină avansări cu mult peste 100 
m.l. pe lună. Pentru aceasta s-au 
pregătit și transportat ia locui 
de muncă ales (galeria simplă 
transversală de la puțul 10 spre 
blocul 8 orizontul 537) armături 
de fier, șină tăiată Ia dimensiuni 
precise, linie provizorie, 2 ma
ca ze mobile etc.

La data de initîi a lunii cu
rente, lucrul a început. Sarcina 
de răspundere de a lucra la îna
intarea rapidă a fost încredin
țată uneia din cele mai bune bri
găzi ale sectorului de Investiții, 
brigăzii conduse de comunistul 
Vass Martin. Vass Martin, îm
preună cu brigada sa, răspun- 
zînd încrederii acordate, s-a an
gajat ca în cinstea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August să 
obțină o avansare de 150 m.l. pe 
lună, cifră record la mina Vul
can și pe bazin.

...Intr-una din zilele trecute, 
împreună cu tehnicianul sectoru
lui, Gherman Traian, și norma- 
toarea Dascălu Silvia ne îndrep
tam către locul de muncă al lui 
Vass. După ce am traversat tu
nelul din incinta minei spre Va
lea Arsului, am urcat pînă la 
galeria de coastă a puțului 10, 
pe care, străbătînd-o, am ajuns 
la rampa puțului. Apoi, colivia 
ne-a purtat în jos spre orizontul 
537. Ajunși aici, ne-am oprit 
pentru cîteva minute. In timpul 
acestei mici halte, tovarășul 
Gherman ne-a relatat cîteva as
pecte privind sistemul de lucru 
al brigăzii.

In galeria lui Vass ne-a în- 
tîmpinat zgomotul mașinii de în
cărcat de tip EPM-1 minuită cu 
pricepere de unul din mineri. 
Lucra din plin.

— Noi, ne-a spus șeful de 
brigadă Vass, datorită condiții
lor de lucru pe care conducerea 
sectorului s-a îngrijit să ni le a

ce mai bogat al marelui Jiu 
negru de cărbune.

...Pupă ce drumețul și-a mă
surat rodnicia pasului și a prins 
noi puteri își aruncă privirea 
înainte scrutînd distanța fără ca
păt pe care o are de parcurs. Iși 
întinde pasul sigur și pășește 
înainte. Cu optimism el își spu
ne la revedere în 1971. Cîte va- • 
goane de cărbune vor fi încăr- i 
cate atunci pe zi, cîte trenuri I 
marșrute vor pleca de la mina I 
Vulcan despre care se va spune i 
pe bun drept că a ajuns cea mai . 
mare mină de cărbuni din țară ? ’ 
Zilele și anii trec dar oamenii și 
locurile nu îmbătrînesc. Dimpo
trivă, în tinerețea lor, care nu se 
ofilește, le cresc aripi tot mai ! 
mari.

ținerea zonelor verzi. Cu prile
jul întîlnirii au fost evidențiați 
în mod deosebit cetățenii din 
strada Ștefan Voitec, care au 
efectuat cele mai multe ore de 
munca voluntară. Printre cei e- 
vidențiați au fost amintiți tov. 
Marcu loan, Horvath Irina, To- 
dorici Gheorghe, Szilagy Ale
xandru, Colda Ioan, Baciu Gri- 
gore, Frățilă Dumitru și alții 
care de fiecare dată au fost în 
fruntea acțiunilor patriotice.

Luînd cuvîntul, mai mulți a- 
legători au arătat că unele re
parații la clădirile I.L.L. nu 
au fost întotdeauna de calitate. 
De exemplu, la lucrările execu
tate de I.L.L. în străzile Ștefan 
Voitec, M. Sadoveanu, unii ce
tățeni nu au fost mulțumiți dfe 
felul în care tencuitorii, zidarii, 
tîmplarii și zugravii întreprin
derii au efectuat anumite lu
crări de reparații.

Cu ocazia întîlnirii organiza
te de către deputat s-au făcut 
numeroase propuneri. Cele mai 
multe s-au referit la extinderea 

sigure, cu toate ca uneori pia
tra este foarte tare, am reușit 
pînă acum să obținem o avan
sare medie de 6 m. pe zi.

— Care sînt aceste condiții, 
am întrebat ?

Răspunsul a venit fără întîr- 
ziere atît din partea șefului de 
brigadă cît șl din a tehnicianu
lui Gherman: Ir» primul rînd, 
dotarea brigăzii. Ea are 6 per
foratoare, din care 2 sînt de re
zervă, 40 de burghie lungi și o 
mașină de încărcat, cu piese de 
rezervă pentru a se asigura func
ționarea ei continuă. Aprovizio
narea se face în mod Judicios și 
la timp; la începutul fiecărui! 
schimb brigada găsește 20—25 
vagonete goale. Armatura pro. 
vîzorie, lemnul și seîndurife de 
bandaj se dau în fiecare schimb 
pentru schimbul următor, Apoi, 
la locul de muncă, presiunea ae
rului este de 4,5—5 atmosfere.

Veni vorba și despre organi
zarea lucrului. Fiecare schimb 
are de executat un ciclu de lu
crări. El primește ortul pușcat. 
In timp ce se încarcă piatra, cU 
două perforatoare se bat găurile 
din tavan. După perforarea gău
rilor din tavan, întreg schimbul 
lucrează în continuare lă încăr
care și transport. Pe urmă, 3 
din cei 5 oameni care lucrează 
pe un schimb, trec la perforare, 
iar ceilalți 2 armează. La sfîr- 
șitul schimbului se pușcă. Ast
fel, ciclul se repetă, obținîndu- 
se cîte o avansare de 2 m. Intra 
schimburi, oamenii discută des
pre cum a decurs lucrul. Între
barea care revine mereu este s 
Ați pușcat sau nu ? Pînă acum, 
la această întrebare răspunsul a 
fost numai afirmativ. Da, puteți 
începe încărcarea !

După ce au fost încercate cî* * 
teva sisteme de pușcare, s-a a- 
juns la concluzia că sistemul cu 
4 cercuri de găuri și sîmbure 
pană, dă cele mai bune rezul
tate, el avînd un coeficient de 
rupere de 0,9. Prima dată s-au 
bătut găuri cu o lungime de 1,5 
m. și apoi, în funcție de tăria 
rocii, ele s-au mărit la 2— 2,5 
m.

Muncind în acest fel, brigada 
lui Vass Martin a obținut pînă 
la data de 15 Iulie inclusiv a 
avansare de 78,5 m. liniari. La 
baza acestei depășiri a stat creș
terea considerabilă a randamen
tului, care întrece pe cel fixat 
cu 1,240 m. c. de steril pe post. 
Un prețios sprijin au dat pen
tru obținerea acestui succes 
maistrul Dudui Nicolae, artificie
rul Oboch Iosif, conducerea sec
torului.

Ne mai desparte puțini timp 
de Ziua minerului, și bri-i 
gada iui Vass Martin, muncind 
Ha fel ca și pînă acum, o va săr-, 
bători cu angajamentul îndepli
nit, realizînd una din cele mai 
rapide înaintări obținute pînă 
acum în galeriile minelor noas
tre.

ȘT. EKART

rețelei de iluminat public pe 2, 
anumite străzi, la construirea 
unor podețe de acces pe stră- ♦’ 
zile Republicii, С. I. Parhon și 2 
M. Sadoveanu, terminarea po- 2 
dului și asfaltarea trotuarului ♦ 
din str. Ștefan Voitec. De ase- 2 
menea, cetățenii au sesizat fap- 2 
tul că conducerea sectorului • 
I.C.O. Petrila nu se îngrijește * 
de ridicarea la timp a gunoaie- 2 
lor, desfundarea canalelor, com- 2 
pletarea becurilor electrice pe • 
str. M. Sîrbu, Qh. Veșcan, A. 2 
Vlaicu, M. Sadoveanu și pe ♦ 
strada Republicii, respectiv, în- • 
tre străzile С. I. Parhon și $te- 2 
fan Voitec. 2

Toate acestea au fost notate ♦ 
cu atenție de deputat, care îffî- • 
preună cu alegătorii s-a anga- 2 
jet să desfășoare o muncă și ♦ 
mai rodnică în circumscripție. ♦ 
să rezolve propunerile și cerin- • 
țele oamenilor muncii privind 2 
înfrumusețarea și mai buna • 
gospodărire a orașului. 2

Z. ȘUȘTAC •



STEAGUL ROȘU

O nouă ramură științifica

МГОМЛЕ
(=)

Fotoenergetica biologica
>> MOSCOVA 24 <Agerpres). — 
// Astăzi, în pragul epocii zbo- 
•K rurilor cosmice, se ridică cu 
$ deosebită forță problema legă-
< turilor energetice ale Soarelui 
£ cu viața de pe Pămînt și de pe 

>> alte planete, scrie în ziarul 
« „Pravda“ din 23 iulie, A. Șa- 
S hov, doctor în științe biologice. 
» Autorul articolului subliniază
< că în prezent, datorită, mai a- 
C Ies, eforturilor specialiștilor so-
Y vietici, ia ființă o nouă ramură 

științifică cu perspective favo-
Y rabile — fotoenergetica biolo- 
< gică. Ea este chemată să cer- 

'.►> ceteze influența energiei radian

te a Soarelui, într-o gamă lar
gă de unde, asupra activității 
vitale a organismelor vegetale 
și animale. Această știință pre
zintă o mare importanță pentru 
cucerirea Cosmosului de către 
om, pentru elucidarea proble
melor biologiei cosmice și ale 
agriculturii.

După cum au arătat lucrările 
efectuate de oamenii de știință 
sovietici pe peninsula Kola (re
giune de dincolo de Cercul po
lar), fotoenergetica contribuie, 
printre altele, la dezvoltarea fi- 
totehniei în regiunile nordice, 
constată prof, Șahov.

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

Iuri Gagarin a plecat în Cuba
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 23 iulie ora 12,00 (ora Mos

covei) Iuri Gagarin a plecat cu 
avionul în Cuba.

Pe aeroportul Vnukovo, Iuri 
■Gagarin a declarat unui cores
pondent al agenției TASS :

Mă bucur nespus de mult că, 
în cele din urmă, se împlinește 
vechiul meu vis — de a vizita 
eroica insulă Cuba.

Jn declarația sa, pe care o a-

dresează cu ba ni lor, primul cos
monaut din lume, a spus in con
tinuare :

Urmăresc cu deosebită atenție 
marile realizări ale revoluției 
voastre, datorită cărora ați cuce
rit simpatia a milioane de oa
meni. Țin să vă spun, prieteni, 
că și eu mă număr printre a- 
cești oameni, pentru care însuși 
numele insulei voastre constituie 
un simbol al libertății și erois
mului.
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8 de al 11-lea Festival internațio-
8 nai al filmului de la Moscova
8 Și au fost anunțate hotărîrile
8 juriului.
8 Cu Marele Premiu al Festi-
8 valului au fost distinse filmul
8 japonez „Insula pustie", reali-
8 zat de regizorul Kaneto Sindo,
S Și filmul sovietic „Cer senin", 
â realizat de Grigori Ciuhrai.
S Medalia de aur și premiul 
p special al juriului au fost acor- 
~ date filmului italian „Toți a- 
“ casă", realizat de regizorul 
j Luigi.'Comencini. o - ■ .............
P шине vainați ai usuce au iusi
S distinse filmul „Profesorul 
„ Mamlock" (R.D.G.), — regizor 
I Konrad Wolf, și filmul bulgar
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încheierea Festivalului international 
al filmului de la Moscova

Filmul romînesc „Setea“ distins cu medalia de argint
MOSCOVA 23 (Agerpres).
Duminică s-a încheiat cel

Cui medalii de aur pentru 
înalte calități artistice au fost 

: filmul „Profesorul

„Cînd am fost tineri" — regi
zor Binka Jeleazkova.

Medalia de aur pentru cel 
mai bun film documentar a 
fost acordată filmului „Marea 
Olimpiadă" al regizorului ita
lian Romolo Marcellini.

Cu medalii de argint ale Fes
tivalului internațional al filmu
lui de la Moscova au fost dis
tinse filmul artistic ungar „Alba 
Regia", realizat de Mihaly 
Szemes, și filmul romînesc „Se
tea" — regizor Mircea Drăgan.

Medalia de argint pentru cel 
mai bun film de comedie a fost 
acordată filmului regizorului 
vest-german Kurt Hoffmann 
„Hanul din Spessart".

Au fost, de asemenea, 
date medalii de argint 
cineaști.

acor- 
unor
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LA BIZERTA FOCUL A ÎNCETAT
DAR AGRESORII N-AU PLECAT ÎNCĂ

Dezbaterile din Consiliu! de Securitate
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In după-amiaza zilei de 22 iu

lie, Consiliul de Securitate a con
tinuat discutarea plîngerii gu
vernului Tunisiei împotriva ac
țiunilor agresive ale Franței. Re
prezentantul Franței a comunicat 
membrilor Consiliului de Securi
tate că comandamentului trupe
lor franceze i-a fost deja trans
mis ordinul de încetare a focu
lui.

Reprezentantul Ceylonului a 
declarat că Consiliul de Securi
tate trebuie să țină seama de 
cererea guvernului tunisian ca 
toate trupele franceze să fie re
trase de pe teritoriul Tunisiei.

Reprezentanții S.U.A. și An
gliei și-au consacrat discursurile 
apărării proiectului de rezoluție 
prezentat de ei.

Reprezentantul Liberiei a con
damnat acțiunile agresive ale 
Franței față dfe Tunisia ca o ma
nifestare a politicii imperialiste 
a guvernului francez. El s-a pro
nunțat pentru retragerea trupelor 
franceze de pe teritoriul Tunisiei.

O. Lutfi, reprezentantul Re
publicii Arabe Unite, a criticat 
cu asprime acțiunile agresive ale 
Franței.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, P. D. Morozov, care a luat 
apoi cuvîntul, a cerut curmarea 
imediată a agresiunii Franței 
împotriva Tunisiei, retragerea 
tuturor trupelor franceze atît din

Bizerta, cît și de pe întregul te
ritoriu al Tunisiei. Referindu-se 
Ia proiectul de rezoluție al S.U.A. 
și Angliei, P. D. Morozov a de
clarat că autorii acestui proiect 
se străduiesc să impună o hotă- 
rîre care pune de fapt pe același 
plan atît acțiunile agresorului, 
cît și ale victimei agresiunii. A- 
cest proiect de rezoluție trece în- 
thitotul sub tăcere necesitatea 
retragerii imediate a trupelor 
franceze de pe teritoriul Tunisiei 
și a lichidării bazei militare de 
la Bizerta, așa cum o cere cu e- 
nergie guvernul Tunisiei.

înainte de a pune la vot pro
iectele de rezoluție președintele 
Consiliului de Securitate a dat 
cuvîntul reprezentantului Tuni
siei, M. Slim, care a spus că el 
a fost informat dfespre hotărîrea 
guvernului Tunisiei de a înceta 
focul. In numele guvernului’ său, 
M. Slim a cerut încă odată eva
cuarea tuturor trupelor franceze 
de pe teritoriul Tunisiei. Numai 
în aceste condiții, a declarat el, 
guvernul Tunisiei va accepta tra
tative cu guvernul francez.

Ca rezultat al votării, nici pro
iectul de rezoluție anglo-ameri
can, nici proiectul db rezoluție 
al Liberiei și R.A.U. nu au în
trunit majoritatea necesară de 
voturi. Cu aceasta ședința Con
siliului de Securitate a luat sfîr- 
șit. Data următoarei ședințe nu 
a fost fixată.

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

Solidaritate și sprijin necondiționat

„Tribune* 1 critică
LONDRA 23 (Agerpres)
Săptămînalul laburist „Tribune" 

critică nota engleză adresată Uniu
nii Sovietice în problema germană 
și a Berlinului occidental.

Săptămînalul se pronunță, prin
tre altele, împotriva declarației cu-

Von Karman recunoaște 
rămînerea în urmă a S.U.A.

în domeniul construcției 
de rachete

poziția Angliei
prinse în nota engleză și anume 
că „guvernul federal nu poate fi 
acuzat de crearea încordării în Eu
ropa", ceea ce este, după declara
ția săptămânalului, „absolut fals". 
„Atîta timp cît Bonnul va insista 
ca teritoriile care se află la răsă
rit de linia Oder-Neisse să fie 
considerate germane, subliniază 
săptămînalul , nu este posibilă nici 
o reglementare în Europa".

„Tribune" scrie că Anglia nu 
poate impune guvernului sovietic 
„o reglementare sau alta" și nu 
trebuie să „riște un război nuclear 
din cauza Berlinului".

PARIS 23 (Agerpres)
La 22 iulie, Seku Ture, preșe

dintele Republicii Guineea, a adre
sat lui Habib Burghiba, preșe
dintele Republicii Tunisia, o tele
gramă în care îl asigură de solida
ritate și sprijin necondiționat.

Seku Ture condamnă cu aspri
me acțiunile Franței ca un „act de 
agresiune fără precedent" .

In telegrama lui Seku Ture, 
transmisă de agența France Presse, 
se subliniază că „poporul Tunisiei 
poate conta pe sprijinul grupului 
statelor de la Casablanca".

★

BEIRUT 24 (Agerpres).
Agenția Reuter, anunță că pri- 

mul-ministru al Libiei, Mohammed 
Ben Osman Al-Said a adresat pre
ședintelui Tunisiei Burghiba o te
legramă în care declară că guver
nul și poporul Libiei sprijină Tu
nisia și sînt solidare cu ea. Intr-o 
telegramă dată publicității de am
basada libiană din Beirut se spu
ne : „Libienii sînt de partea Tuni
siei care luptă pentru realipirea 
teritoriului uzurpat de imperialiști".

★

BEIRUT 24 (Agerpres).
In seara zilei de 22 iulie, pos

tul de radio Mecaa a anunțat că

regele Saud a convocat o consfă
tuire urgentă la care au participat 
cîțiva miniștri, precum și amba
sadorul Tunisiei în Arabia Saudi- 
tă. Regele Saud a declarat că 
rabia Sauaită este sincer decisă să 
îndeplinească orice cerere de aju
tor a Tunisiei.

★

KHARTUM 24 (Agerpres).
Potrivit agenției Associated 

Press, generalul-maior Mohammed 
Talaat Farid, ministrul Informații
lor al Sudanului, a declarat la 22 
iulie că Sudanul este de partea 
Tunisiei și că este gata să o spri
jine în lupta împotriva colonialiș
tilor. Țările arabe și africane, a 
declarat el, nu trebuie să se mul
țumească să-și exprime simpatie, 
ci trebuie să acționeze pentru tra
ducerea în viață a aspirațiilor po
poarelor lor care năzuiesc spre li
bertate și pace. Apărarea acestor 
principii este o cauză a țărilor a- 
rabe și africane, precum și a țări
lor iubitoare de pace din întrea
ga lume.

hwnil lunitian a intonat 
trujelor sale din Bizerta 

să Înceteze ori te аціооі ofensive
TUNIS 23 (Agerpres).
Agenția Tunis Afrique Presse 

a anunțat că în ziua de 22 iulie, 
la ora 21,30, (ora locală) gu
vernul tunisian a ordonat trupe
lor sale din Bizerta să înceteze 
orice acțiuni ofensive și să ră- 
mînă pe pozițiile ocupate în mo
mentul primirii ordinului pîhă 
la realizarea unui acord asupra 
modului de îndeplinire a hotărî- 
rii Consiliului de Securitate al 
O.N.U. ca cele două părți să se 
retragă pe pozițiile lor inițiale. 

Acest ordin, informează agen
ția, este valabil și pentru trupele 
tunisiene care acționează în 
hara. *

★
TUNIS 24 (Agerpres).
După încetarea focului la Bi

zerta, detașamente speciale de 
sanitari ridică cadavrele care au 
rămas timp de cîteva zile pe 
străzile orașului. Printre victi
mele agresiunii franceze sînt nu
meroși locuitori ai Bizertei,

Cartierul arab al orașului în 
care trupele franceze n au reu
șit să pătrundă, este controlat în 
întregime de autoritățile tunisie
ne. Aici locuiește aproape o ju
mătate din întreaga populație a 
orașului.

----- O-----

Inferventioniștii francezi 
continuă să trimită 

întăriri
PARIS 24 (Agerpres).
Intervenționiștii francezi conti

nuă să trimită întăriri militare 
în regiunea Bizertei. După cum 
reiese din relatările apărute în 
ziare, curînd după transportarea 
dte trupe pe calea aerului din 
Metz la Bizerta, la 22 iulie г 
ancorat acolo patru nave milita
re franceze de transport de tip 
„Liberty" escortate de nava de 
escortă „Mâlgache". înainte de 
aceasta se anunțase în presă că 
nave de acest tip avînd la bord 
mijloace tehnice militare au ple
cat în noaptea spre 22 iulie din 
portul algerian Bone ,,într-o di
recție necunoscută"...

Opinia publică franceză cere 
încetarea imediată a intervenției 
armate împotriva Republicii Tu
nisia Exprimînd această cerere, 
senatorul comunist Raymond 
Guyot l-a interpelat pe primul 
ministru, întrebîndU-1 dacă nu 
consideră necesar ca în interesul 
popoarelor Franței și țărilor A- 
fricii de nord să pună capăt in
tervenției militare de la Bizerta. 
să înceapă tratative cu guvernul 
Tunisiei și să recheme în țară pe 
soldații francezi aflați în Tu
nisia.

PROGRAM DE RADIO
26 iulie

HAGA 24 (Agerpres).
La .Haga s-a încheiat conferin

ța grupului consultativ al N.A.T.O. 
pentru cercetări în domeniul aero
nauticii (A.G.A.R.D.).

Luînd cuvîntul la o conferință 
de presă organizată cu prilejul în
cheierii conferinței, profesorul a- 
merican von Karman, președintele 
A.G.A.R.D., a recunoscut rămîne
rea în urmă a Statelor Unite ale 
Americii față de Uniunea Sovieti
că în domeniul construcției de ra
chete și al cercetării Cosmosului. 
Statele Unite ale Americii, a de
clarat prof, von Karman, vor pu
tea lansa un proiectil cosmic greu 
asemănător acelora pe care le lan
sează rușii, nu înainte de 1963— 
1964 și numai dacă pînă la a- 
ceastă dată se va obține forța ne
cesară prevăzută de proiectilul 
„Mercury".

--------- - ■ ... ZET—«=FF= ----- ---------

Un act de teroare electorală
de tip

BERLIN 24 (Agerpres).
Ziarul „Neues Deutschland" a 

anunțat că la 22 iulie în Ger
mania occidentală au fost ares
tați .trei fruntași ai mișcării mun
citorești, Karl Schabrod, Emil 
Sander și Albert Stasch, care 
și-au depus candidatura în ve
derea apropiatelor alegeri de de- 
putați pentru Bundestag din 
partea grupului electoral comu
nist'. Noul val de persecuții în
dreptate împotriva forțelor pro
gresiste a început în R.F.G. la 9 
Iulie prin arestarea la Bochum a 
Iui Josef Schroder, care face par
te dâ asemenea din acest grup.

Arestarea celor patru candi-

nazist
dați la alegerile de deputați în 
parlamentul vest-german, scrie 
ziarul, constituie un act de te
roare electorală care poate fi 
comparat numai cu teroarea din 
perioada nazismului. Arestarea 
.celor patru fruntași ai mișcării 
muncitorești constituie singurul 
„argument" pe care militariștir 
l-au opus programului publicat 
de grupul electoral comunist. 
„Neues Deutschland" subliniază 
că autorii programului mai sus- 
amintit se pronunță împotriva 
înarmării atomice a armatei vest- 
germane, pentru reunificarea ță
rii pe baze democratice, pentru 
încheierea Tratatului de pace.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Muzică populară romînească, 
10,00 Teatru la microfon: „Ca
zul R. 16“ — scenariu radiofo 
nic de Haralamb Zincă, 11,17 
Concert de estradă, 12,00 Muzică 
din opere, 13,05 Muzică din ope

ușoară de
14,30 Din
16,15 Vor-

rete, 14,00 Muzică 
compozitori romîni, 
muzica popoarelor, 
bește Moscova! 17,30 In slujba 
patriei, 18,15 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,15 
Muzică populară din Dobrogea, 
19,30 Uverturi la opere, 20,30 
Compozitorul săptămînii: Franz 
Schubert (II), 21,15 La micro
fon : Satira și umorul (reluare). 
PROGRAMUL II. 12,25 Cîntece 
sovietice, 12,50 Muzică de estra
dă, 13,30 La munte și la mare ! 
— emisiune pentru oamenii mun-

cii aflați la odihnă, 14,03 Inter
pret ai muzicii de operetă, 15,00 
Valsuri, 15,30 Melodii populare 
romînești și ale minorităților na
ționale, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17.00 Muzică ușoară, 17,35 
Muzică populară romînească, 
18,05 Program muzical cerut de 
ascultători, 19,40 Muzică ușoară, 
20,00 Vitrina cu noutăți. In pro
gram muzică populară (reluare), 
20,40 Muzică de estradă, 21,35 
Prelucrări corale din folclorul 
nostru.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM.

BRIE : Vickingii; AL. SAHIA ; 
Cenușăreasa ; PETRILA : Ha- 
tiffa ; ANINOASA : Socoteli gre
șite ; VULCAN: Micuța; LU- 
PENI : In umbra legii; BARBA- 
TENI: Dragoste.
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