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După sărbătoare, 
întrecerea continuă cu avînt Petrecere

Ziua minerului a fost întâmpinată 
exploatărilor din Valea Jiului cu succese 
nirea angajamentelor de întrecere. Acum, 
nerii au coborît 
mereu mai mult 
țiți de Ordinele 
a hărniciei lor.

Prima zi de 
succese în producție. La mi na Uricani, 
adăugat încă 200 tone de cărbune celor 
peste plan de la începutul lunii august. 
Poloboc Constantin, Mischie Gheorghe, 
obținut cele mai bune rezultate. La Poloboc s-a muncit 
un randament de peste 7 tone pe post.

Colectivele sectoarelor I II, IV A și IV B, sectoare 
bază ale minei Lupeni, au repurtat și ele succese însemnate. 
Din frontalele și abatajele cameră ale acestor sectoare s-au 
dat peste planul zilnic aproape 65 tone de cărbune cocsificabil.

Prin realizările obținute în prima zi de muncă după săr
bătoare, minerii de la Vulcan și-au rotunjit depășirea pla
nului lunar la 750 tone de cărbune. Fruntașe, 'de astă dată, 
s-au situat colectivele sectoarelor 111 și IV care și-au între
cut planul zilnic cu 91 și, respectiv, 78 tone de cărbune.

încurajate de succesele obținute în cinstea Zilei minerului, 
colectivele de muncă ale exploatărilor Văii Jiului continuă 
întrecerea pentru a întîmpina ziua de 23 August cu realizări 
și mai însemnate.

de toate coiectivcde 
de seamă în îndepli- 
după sărbătoare, mi- 

în abataje cu hotărîrea fermă de a scoate 
cărbune. Mulți au reînceput munca însufle- 
și Medaliile ce le-au fost acordate ca cinstire

muncă după sărbătoare s-a soldat cu noi 
de pildă, minerii au 

1168 tone extrase 
Brigăzile conduse 
Chiri ac Costache,

de 
au 
cu

de

In tura lui Oprea
In timp ce se îndrepta dimi

neața spre serviciu, șeful de tură 
Oprea Ioachim se tot gîndea cum 
să procedeze ca toate trenurile ce 
pleacă să fie compuse din timp.

Cînd a ajuns însă pe pasarela 
ce leagă orașul de gară și a arun
cat ochii peste linii, a rămas ne
plăcut surprins. Toată gara era 
blocată cu vagoane pentru expe
diere.

Primul gînd i-a fost cum să 
exepedieze aceste vagoane.

S-a interesat imediat de pro 
gramul de lucru și a constatat că 
se programase deja un tren în 
plus spre Simeria. La apel, după 
difuzarea programului, șeful de 
tură Oprea, a spus personalului 
turei :

— Tovarăși, astăzi avem o tură 
grea, gara este aproape blocată 

' cu vagoane pentru toate direcțiile 
și nu știu cum vom face față, mai 
ales că de la Craiova mai vine 
un tren în plus față de program. 
E absolut necesar să formăm un 
tren în plus spre Simeria.

Șeful de manevră de la mane
vra I-a, comunistul Vladislav Ion, 
îl încurajă :

— Am avut ture și mai grele și 
tot le-am făcut față. Nu ne spe
riem noi cu una cu două de greu
tăți. Vom forma trenuri cu supra- 
tonaj. Zis și făcut. Toate trenurile 
au fost compuse la maximum de

a crescut tonajul
osii și tonaj, iar cu ajutorul ooe- 
ratorilor R.C. și R.C.T., cu o lo
comotivă dublă a fost remorcat un 
tren în plus în direcția Simeria. 
In direcția Lupeni mecanicei 
Gydrfi Iuliu a remorcat un tren 
a cărui tonaj depășea cu 80 la 
sută tonajul normal.

In după-amiaza acelei zile, în 
stația Petroșani nu mai era aglo
merație de vagoane de expediat.

Datorită efortului depus 
partea muncitorilor din tură pre 
cum și ajutorului neprecupețit al 
operatorilor R.C.—R.C.T. și a 
mecanicilor din depou, tura con
dusă de Oprea Ioachim a putut 
să raporteze conducerii stației, la 
terminarea serviciului, că toate 
trenurile au sosit și plecat regu
lat, că tonajul pe tren a crescut 
cu 15 la sută în tura sa, iar sta
ționarea vagoanelor în tranzit cu 
manevră a fost redusă cu 2 la 
sută. •
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(' E zi de sărbătoare. Ziua mine- ( I1 rului. Valea minerilor răsună de S 

tint, de joc și veselie. Cei mulți ) fz harnici petrec.

Șoselele, drumurile forestiere. ) 
potecile cunosc și ele o afluență ? 

■neobișnuită. Chemați de pitores- c 
cui înălțimilor împădurite, de su- < 
medenia văilor cu iarbă mătăsoa- ) 
să, de primitoarele cabane, zeci 1 
de oameni ai muncii, tineri și > 
vîrstniti, bărbați și femei, în au- 

tobuze, camioane, pe motociclete, \ 
scutere, biciclete sau în grupuri S 
pe jos se îndreaptă spre ele în- ) 
tr-un șir neîntrerupt. La Cîmpu ( 
lui Neag, lunca umbroasă a Jiu- ( 
lui adăpostește zeci de familii ( 

yvenite de la Aninoasa, Vulcan și ( i Lupeni. \
) Dincolo de unda cristalină a ) 

) Jiului, pe poiana din fața caba- ) 
? nei, minerii din două brigăzi de f 
< tineret de la Uricani au întins jo- ? 
( cui. Ritmul e voinicesc. Majori- ( 
) tatea uricănenilor îsi petrec rjus (
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însă la Valea de Brazi- Aici 
aerul ozonat de cetină, -petrecerea \ 
este în toi. Bucatele înșirate 
fețele de mese dovedesc că 
podinele nu s-au lăsat mai 
jos de soții lor. Se toastează 
tru fruntașii minei, pentru 
vatori, raționalizetori. Nume 
noscute ca a lui Teodorescu Stan- 
cu, Poloboc Constantin, 
Gheorghe, Ion Ștefan sînt pe bu
zele tuturor. ■

Nici în susul Jiului, nu a rămas ' 
vreun colț liber. Sportivii amatori (’ 
de minge, de baie șl plajă, pes- f 
carii, cicliștii, și-au găsit fiecare •, 

I locul,-ebttpță preferință, ba- cabana (i 
Bufa, numărul turiștilor s-a dub~ ) 
lat și triplat. Și aici e sărbătoare. >

I. CRIȘAN 
corespondent
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Blocul D cu 24 apartamente moderne, prevăzute cu încăl- i 

zire centrală, este al patrulea bloc terminat în acest an de * 
constructori pentru minerii din Vulcan. Cu acestea numărul ț 
apartamentelor clădite la Vulcan în acest an, se ridică la 120. •

IN CLIȘEU: Vedere a noului bloc D din Vulcan.

Baia nouă a minerilor 
din Vulcan

Impunătoarea clădire a 
băi domină incinta minei 
can. Zilele trecute aici au 
terminate ultimele lucrări de fi
nisaj și amenajare. Baia este 
modernă. Ea este amenajată în 

' așa fel încît minerii au la în- 
demînă vestiare unde să-și păs
treze hainele curate și cele de 
uzură. Capacitatea noii băi este 
de 2400 locuri pentru muncito
rii subterani și 130 locuri pen
tru tehnicieni. Și inginerii au 
baia lor în această clădire.

In același corp de clădire cu 
noua baie va funcționa noua 
lămpărie a minei, Aici au fost 
amenajate toate atelierele afe
rente precum și casa lămpărie! 
de benzină și pentru lămpile e- 
lectrice cu acumulatori. In cu- 
rînd minerii vor fi deserviți cu 

■ lămpi din noua lămpărie. Іп 
prezent se fac ultimele pregătiri 
în vederea repartizării fiecărui 
miner în

Pentru 
lămpăriei 
milioane

Citiți în pag. IV-a

• Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. 
Romine în 
vietică.

• „Vostok-2“ 
marii forțe 
vietice.

• Conferința 
pentru 
blemei

• Lupte 
gola.
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Ș Minerul Szabo Iosif din Lupeni 

împreună cu Pop Nicolae, teb~ ' 
( nician stomatolog din Petroșani și i, 

cu doi elevi au alcătuit o orches- ț 
tră. Acordurile melodioase se râs- s 
frîng pînă departe. Pe nesimțite ,• 
orele trec una după alta. Se re- 
întorc excursioniștii plecați, în c 
munți. Brațele lor sint încărcate 
cu flori de munte. Au cucerit S 
azi noi piscuri, călindu-și organis- S 
mul în aerul tare și înmiresmat J1 
al Retezatului. f

Soarele se lasă spre asfințit ( 
-- — A

titeza raze aunt se opriră sus <

G ălceanu Petru venise 
concediu și nu-și găsea 

cui. De cum coborîse din tren, un 
cunoscut de la mină l-a înștiin
țat că treburile în brigada lui nu 
merg cum 
se ■ învîrti 
luă șapca 
care.

trebuie. Se învîrti ce 
prin casă 
și se

și apoi își 
pregăti de ple

omule 1 Numa’ 
n-ai astîmpăr... 

noi și poves-cu

— Ce-i, măi 
acum ai venit și 
Stai și tu o leacă 
tește ne ce ai vă
zut în Uniunea 
Sovietică — 
spuse soția 
zîndu-1 gata 
ducă.

— Lasă tu

îi 
yă- 
de

Uniunea So-

— expresie a 
a Uniunii So-

internațională 
reglementarea 
laoțiene. 
sîngeroase în

pro-

An-

noiî
Vul- 
fost

vestiarul băii, 
construcția băii și 
s-au cheltuit peste 

lei.

a

cînd întreba pe unul din maiștrii:
— Cît e ceasul ?
— Doar nu intri în șut de te~ 

grăbești așa ! — interveni unul
din cei de față.

— Vreau să stau de vorbă cu 
ortacii. Nu i-am văzut de mult...

Sălceanu plecă spre sala de 
pontaj a minei. Aici aștepta cu 
nerăbdare întâlnirea cu oamenii 
care urmau să intre în schimbul 
II. Primul pe

( ( ( S (
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( r\ _____ — ...... .... ____ ,t
) Vrînd parcă să mai zăbovească, (' 
/ CÎteza raze auru se и pur и ■><»■> у 
c pe fața unui tăpșan înclinat: Ele ș i luminau cu focul lor viu patru | 
( litere uriașe. In semn de recunoș-1 
\ tință pentru viața nouă, excursia- ? 
) niștii au încrustat în munte ini- 1 
) țialele cuvintelor: Trăiască Parti-( 
? dul Muncitoresc Romîn I (
Ș A. NICH1F0REL J

că o 
cliseară. Acum dau 
la rtlînă"52*!Văd ce-i nou pe acolo. 
Am auzit că oamenii mei s-au cam 
lăsat pe tînjală.
’ ...Fără să mai spună ceva Săl

ceanu închise ușa după el si, cu 
pași grăbiți, se îndreptă spre mi
nă. Mai întîi dădu o raită pe la 
graficele de producție. Cum ele 
în<ă nu se prea țin la zi 
să afle prea multe. Se 
sector. De cum intră pe 
fost luat

— Să
Ia loc și 
ai 
un

ÎNSEMaARî
DE REPORTER

să-ți povestesc 
o fugă pînă

în „focuri" : 
ne trăiești,. nea 
povestește-ne și 
prin Uniune —

nu putu 
duse la 
ușă a și

Petrică 1 
nouă ce 
îl rugăvăzut

maistru miner.
— O să vă povestesc, însă mai 

întîi să-mi spuneți dumneavoastră 
ce au făcut băieții mei. Am au
zit că au mers cam slab.

— Tare slab n-aii mers. Și apoi 
ai venit dumneata și o s-o scoa
teți la capăt luna care urmează...

Sălceanu Petru începu a le po
vesti celor din birou despre ceea 
ce a văzut în Uniunea Sovietică. 
Părea însă neliniștit. Din cînd în
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Mineri și tehnicieni decorați

care-1 întîțni a fost 
Busuioc Vasile, 
șeful de schimb. 
In timp ce-i strîn- 
gea ’ , mina,;. Săl
ceanu îi spuse :

— Frate Vasile, nu-mi place.
Cum de ați rămas sulj plan ?

— Știi, nea Petre, am avut apă 
și presiune. Celelalte schimburi 
s-au cam codit să intre. A fost 
destul ca 2—3 zile să nu dăm 
aproape nimic, și 
putem recupera.

— Rău destul 
tam de la voi 
Ce o să spună

apoi, să nu mat

! Nu mă aștep
ta una ca asta, 
lumea ? Parcă-i 

aud. „A lipsit Sălceanu, oamenii 
și-au făcut de cap. Au rămas sub 
plan...".

In timp ce șeful de schimb era 
luat la rost, de ei 
și alți mineri care 
intre în șut. Aceștia 
să scoată un cuvînt. 
tot șeful de schimb

— Nici n-am fost sprijiniți 
lumea. Rare ori veneau la noi 
abataj maiștrii, 
ajutau la timp 
ția asta...

Sălceanu a 
cu ortacii despre 
starea abatajului, 
zionare și multe 
tîrziu le spuse :

— De mîine o

se apropiată 
trebuiau să 

ascultau fără 
Intr-un tîrziu 
spuse :

ca 
în 
nePoate că dacă 

nu eram în situa-

mai discutat mult 
muncă, despre 
despre aprovi- 
altele. Intr-un

să vin la șut și
FL. ISTRATE

(Continuare în pagina 3-a) ,

GUBAȘ IULIU, lăcătuș 
subteran la mina Lenea, 
decorat cu Ordinul Mun

cii clasa IlI'-a

OCONEȚ VASILE, ar
tificier la mina Uricani, 
decorat cu Ordinul Mun

cii clasa III-a

SZEKELY ȘTEFAN, mi
ner șef de brigadă la 
mima Petrila, decorat cu 
Ordinul Muncii clasa

III-a

BARTHA DIONISIE, 
miner șef de brigadă la 
mina Lupeni, decorat cu 
Ordinul Muncii clasa 

III-a

VELEA VASILE, mais
tru miner la mina Ani- 
noasai, decorat cu Ordi
nul Muncii clasa III-a.
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2 STEAGUL ROSE

Preocupare susținută Minerii Petrilei 
iși respectă cuvintul
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Candidata de partid Răii ca Iuliama conduce de cîțivai anii 
o brigadă de harnice munci toane Ia filatura Lupenj. Ea este 
și agitatoare in secția răsucit a filaturii. In întrecerea ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 23 August ea s-a angajat să 

............... . ’ una rebutată. Pînă îm 
peste 1600 bobine fără 

Exemplul ei' a fost ur- 
conduce, precum și de

liul sieiaul ta ші itiiwil (il mai gialnic

producă 800 bobine răsucite fără nici 
prezent, destoinica miunicitoa re a dat 
să producă nici o bobină de gradată, 
pnat de întreaga brigadă pe care o 
'multe alte muncitoare din secție.

IN CLIȘEU: Fotoreport erul nostru a prins îr« obiectivul 
î fotografic membrele brigăzii conduse de Raica Iuliana.

s,Vom munci în așa fel îricît 
cărbunele nostru să fie de o cali
tate cu cel puțin 1,7 la sută mai 
bună decît cea prevăzută de nor
me, vom depăși sarcinile anuale de' 
plan cu cel puțin 35.000 tone de 
cărbune energetic", acestea sînt 
principalele angajamente ale mine
rilor aninoseni pentru anul în 
curs.

Pînă în luna iulie, colectivul mi
nei Aninoasa a ținut sus steagul 
întrecerii pentru cărbune de bună 
calitate, fiind în această privință 
fruntașă pe bazin. In primul tri
mestru procentul de cenușă în 
cărbunele Aninoasei a fost cu 0,6 
la sută mai mic de cît norma ad
misă, în trimestrul II cu 1,5 la 
sută mai mic. Pentru îmbunătățirea 
calitativă a producției mina a 
primit sume mari drept bonifica
ții, ceea ce a contribuit substan
țial la reducerea prețului de cost 
al cărbunelui extras.

In luna iulie cărbunele dat dc 
minerii Aninoasei nu a mai avut 
calitatea corespunzătoare. Procen
tul mediu de cenușă a oscilat cu 
0,2—0,5 la sută peste normă, fiind 
deci simțitor mai mare decît cel 
înregistrat în lunile anterioare. Con
ducerea minei, sindicatul pun a- 
ceastă depășire pe seama trecerii 
abatajelor din sectorul I la ex
ploatarea porțiunii de la culcuș 
a stratului 3 și pe faptul că ale
gerea șistului în abataje a slăbit 
în intensitate. Intr-adevăr aceasta 
aste o apreciere autocritică.

Sectorul I al minei dă circa 40 
la sută din producția minei. In 
asemenea condiții este normal fap-

—=★=—

Realizînd plănui tehnic
Perioada de timp eare a tre

cut din acest an a adus succe
se frumoase minerilor din Vul
can ; ei au extras peste plan 
31.000 tone de cărbune" cocsifi- 
cabil și energetic.

La obținerea acestui succes, 
o contribuție însemnată a adus 
realizarea sarcinilor privind in
troducerea tehnicii noi în mină.. 
Astfel, s-au tăiat cu haveza 
10.880 tone de cărbune, au fost 
extrase din abataje frontale cu 
susținere metalică 33.416 tone 
cărbune. La fel, în galerii, prin 
folosirea mașinilor, s-au încărcat 
mecanic 8988 m. c.

Colectivul minei Vulcan luptă 
pentru a dezvolta în continuare 
aceste realizări. Astfel, pînă la 
sîîrșitul anului volumul produc
ției extrase din abataje frontale 
cu susținere metalică va crește 
la 90.000 tone cărbune, volumul 
încărcării, mecanice în galerii la 
16.000 m. c.
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tul că dacă la acest sector se dă 
cărbune cu mult șist, calitatea 
pe mină să nu fie cea corespunză
toare. Majoritatea abatajelor aces
tui sector sînt pe culcuș, fază de 
exploatare cînd intercalațiile inter
vin cu o pondere mai mare în pro
ducția abatajelor. Se pune însă în
trebarea de ce s-a ajuns la această 
situație ? Ce a făcut conducerea 
sectorului pentru eșalonarea rar 
țîonală a abatajelor ?

La mină s-au luat într-un timp 
măsuri eficiente pentru alegerea 
șistului, s-au pus în abataje lăzi 
speciale, brigăzile care nu alegeau 
șistul au fost scoase la culbutor 
să-și vadă „munca" lor. Atît timp 
cît aplicarea acestor masuri sa 
urmărit îndeaproape, totul a mers 
bine. Acum însă, alegerea șistului 
a slăbit în intensitate.

Aninosenii au repurtat în acest 
an o seamă de succese în activita
tea lor. Ei au și acum condiții 
pentru a îmbunătăți calitatea căr
bunelui extras, In ulumele zile se 
remarcă o scădere accentuată a 
procentului de cenușă în cărbunele 
blocuri. Este absolut necesar ca 
strădaniile pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor de între
cere să se îndrepte cu precădere 
asupra calității cărbunelui extras.

mină.GH. DUMITRESCU

Lemn mult și bun pentru economia națională
Bilanțul realizărilor obținute 

de muncitorii, inginerii și teh
nicienii din cadrul întreprinde
rii forestiere Petroșani pe pri
mul semestru al anului 1961, 
este rodnic. El marchează un 
раэ înainte pe linia îndeplinirii 
sarcinilor trasate de partid sec
torului forestier cu privire la re
facerea pădurilor, valorificarea 
complexă și superioară a lem 
mllui, îmbunătățirea calității 
produselor, mecanizarea lucrări
lor grele și cu volum mare de mun
că, reducerea prețului de cost 
al produselor și rentabilizarea 
întreprinderii.

Pe aceasta perioadă planul 
producției globale și de marfă a 
fost îndeplinit în proporție de 
110,9 la sută și, respectiv, 107,6 
la sută, dîndu-se în circuitul e- 
conomic peste plan însemnate 
cantități de lemn rășinos pentru 
mină și industrializare, buș
teni de fag pentru gater și de- 
rulaj, lemn pentru celuloză și 
distilare cu un volum de peste 
9.000 m. c.; apoi 45 tone man
gal, 1.080 m. c. cherestea răși- 
noasă și de fag și alte produse 
cu o valoare totală de 900,000 
lei. Față de aceiași perioadă a

310 vagonete reparate
De multe ori, minerii din a- 

batajele exploatării miniere Lo- 
nea reclamau faptul că nu erau 
aprovizionați cu suficiente va
gonete goale, pentru a putea în
cărca și expedia cărbunele scos.

Nu erau vagonete? Nici vor
bă, vagonete erau dar... stăteau 
împrăștiate pe galerii, defecte. 
Și la suprafață, la haldă, în ca
riere și în alte puncte erau va
gonete defecte.

Muncitorii secției de întreți
nere a transportului subteran au 
pornit de curînd o susținută ac
țiune pentru repararea vagone- 
telor. Prima dată s-a început cu 
cele aflate în parcul de trans
port. Lăcătușii Kozak Francisc, 
Ștefan Teodor, Bucur Ion, Tur
burau Gheorghe, sudorul Șchio
pii Nicolae și alții, au ales de 
la vagonetele degradate piesele 
care se mai puteau utiliza și 
le-au folosit la repararea vago- 
netelor cu defecte mai mici. In 
acest fel, au fost reparate circa 
150 vagonete.

Apoi, muncitorii secției de în
treținere au început să caute 
vagonetele părăsite în diferite 
locuri. De prin cariere, halde, 
linii de circuit ale puțurilor 
vechi, de pe șantiere pu fost a- 
dunațe pînă acum și reparate 
alte 160 de vagonete, care au 
fost date din nou în circuit îm
bogățind parcul subteran de 
transport) obținîndu-se o econo
mie de cca. 150.000 lei pentru 

anului trecut, volumul produc
ției industriale a crescut cu 31 
la șută, iar valoarea unui me
tru cub masă lemnoasă dată în 
producție cu 43 la sută, creșteri 
obținute în cea mai mare parte 
pe seama îmbunătățirii calității 
produselor.

Printre măsurile aplicate în 
această perioadă se poate a- 
minti : extinderea mecanizării la 
doborît și secționat mecanic la 
47.4 la sută, la scos-apropiat 
mecanic la 42,8 la sută, la co
jit mecanic 64,8 la sută iar Ia 
încărcatul mecanic al lemnului 
de foc la 48,1 la sută; extinde
rea muncii în brigăzi complexe 
mari și mici cu plata în acord 
global.

Aceste măsuri au făcut ca 
productivitatea valorică a mun
cii pe salariat să fie îndeplinită 
în proporție de 107 la sută, iar 
productivitatea fizică să atingă 
0,716 m. c. pe om zi. Au contri
buit la succesele obținute și ex
ploatarea la rînd a arborilor 
marcați din parchete după me
toda în trunchiuri lungi și ca
targe la cca. 55 la sută din to
talul parchetelor; sortarea aten
tă și minuțioasă a materialului;

La mina Petrila, întrecerea so
cialistă continuă cu multă însufle
țire. Minerii petrileni țin să 
tîmpine cea de a 17-a. aniversare 

! a eliberării patriei noastre de sui 
I iugul fascist cu însemnate reali 
I zări.

Angajamentele anuale ale colet 
tivului urinei Petrila prevăd dc 
pășirea planuiui de producție cu 
50.000 tone de cărbune de bună 
calitate, sporirea productivități 
muncii la 1,210 tone de cărbune 
pe post și obținerea a 730.000 lei 
economii peste sarcina planificată 
de reducere a prețului de cost. Ct. 
urmare a condițiilor asigurate, pric 
aplicarea măsurilor tehnico orga
nizatorice, a muncii întregului co
lectiv, lună de lună indicii de 
plan și angajamentele au lost în
deplinite și depășite. Pînă la 6 
august minerii petrileni extrăsese- 
ră peste- plan 39.849 tone de căr
bune. La această însemnată depă
șire a planului de producție și-au 
adus contribuția toate sectoarele.

La baza depășirii sarcinilor de 
producție a stat sporirea continuă 
a productivității muncii. In medie 
pe mină s-a obținut o producti 
vitate de 1,241 tone pe post, adi
că cu circa 30 kg. de cărbune mai 
mult, față de angajament. Sectoa
rele I, II și III au obținut ran
damente mai mari decît cele pla
nificate cu 137 kg., 174 kg. și 
respectiv 3.26 kg. de cărbune pe 
post. La prețul de cost, prin re
ducerea consumurilor specifice la 
exploziv, energie și altele, mina 
Petrila a obținut economii în pri
mele 6 luni ale anului în valoare 
de 564.000 lei. Din această su - 
mă, 215.000 lei reprezintă bonifi
cațiile primite pentru calitatea 
corespunzătoare a cărbunelui tri
mis preparației. Indicii de calitate 
au fost îmbunătățiți în special în 
ultimele luni. In prezent procen
tul de cenușă este sub cel admis, 
cu 0,6 puncte, cel de umiditate 
cu 0,6 puncte, iar granulația s-a 
îmbunătățit cu 0,8 la sută.

Pentru contribuția la menținerea 
liniei de front, în vederea asi
gurării capacității de producție și 
a îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
de plan, merită a fi amintite unele 
măsuri eficiente ce au fost apli
cate de către conducerile minei și 
sectoarelor. In permanență la fron
turile de lucru s-au plasat efective 
corespunzătoare atît din punct de 
vedere numeric cît și în privința 
calificării, brigăzile de producție 
au fost reorganizate, iat împărțirea 
pe brigăzi în vederea stabiliz-ării 
cadrelor s-a făcut trimestrial (fa
ță dc sistemul lunar cum se obiș-

revizuirea și îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice înscrise în 
planurile tehnice de exploatare, 
construirea de drumuri auto- 
forestiere pînă în incinta parche
telor, metode care au permis 
muncitorilor noștri să obțină in
dici superiori de utilizare a ma
sei lemnoase și anume 99,2 la 
sută la rășinoase și 63,5 la sută 
la fag.

In activitatea pe semestrul I 
au obținut realizări frumoase și 
lucrătorii celor două ocoale sil
vice, Lupeni și Petroșani, care 
au împădurit în perioada cea 
mai bună 659 ha. și au parcurs 
cu lucrări de îngrijire 1501 ha. 
arborete tinere, precum și mun
citorii de pe șantierele de con- 
strucții-montaj, care au dat în 
folosință cu 1—6 luni înainte 

. de termen șase obiective, fără a 
rămîne cu lucrări neterminate 
în termenele planificate. Rezul
tatele bune obținute de colec
tivul nostru pe linia îndeplinirii 
sarcinilor valorice și fizice au 
influențat pozitiv și situația fi
nanciară a întreprinderii. Astfel, 
pe total activitate, s-au obținut 
economii peste plan la prețul 
de cost în valoare de 192.000 

nuia). Conducerea brigăzilor s-a 
încredințat celor mai buni mineri, 
care sînt membri și candidați . de 
partid. In vederea asigurării rit
micității producției, prin masuri 
corespunzătoare, s-a creat un nu
măr de abataje de rezervă, care 
reprezintă 10 la sută din totalul 
abatajelor. Plasarea abatajelor cu 
-fectiv calificat, asigurarea așis- 
.cnței tehnice la locul de muncă, 
aprovizionarea in mod ritmic a 
brigăzilor cu materialele necesare 
și folosirea din plin a utilajelor 
și mașinilor din dotație (foreza 
SBM-3u, reincărcătoarele cu ban
dă, perforatoare electrice, cratere 
blindate și mașina de încărcat 
GNL-30 M) au dus la sporirea 
simțitoare a vitezelor de avansare 
în abataje și pregătiri. In abatajele 
cameră, de pildă, viteza de avan
sare obținută depășește pe cea pla
nificată cu aproape 10 m. pe lu
nă, iar la pregătiri este mai mare 
decît se prevedea cu 1,9 m. pe 
lună.

Un alt factor important care a 
contribuit, de asemenea, în bună 
măsură la îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor de producție, este rea 
lizarea indicilor prevăzuți în pla
nul tehnic. Printre aceștia amin
tim : depășirea lungimii planifi
cate a frontului de lucru cu 208 
m., depășirea planului de pregătiri 
cu peste 7.000 m.c., realizarea sus
ținerii metalice în proporție de 
101,2 la sută și depășirea planului 
de armare în bolțari cu 13,9 la 
sută.

Vorbind despre însemnatele rea
lizări obținute de minerii de la 
Petrila nu se poate să nu amin
tim de munca politică depusă de 
organizațiile de bază, de comitetul 
sindicatului șî conducerea exploa
tării care, îndrumate îndeaproape 
de comitetul de partid, s-au stră
duit să mobilizeze întregul colectiv 
la îndeplinirea sarcinilor prevăzu
te de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. De asemenea, trebuie 
menționate brigăzile care au ob
ținut prin hărnicia lor, cele mai 
frumoase rezultate. Printre acestea 
se numără cele conduse de Cîș- 
laru loan, Cucoș Gheorghe, Țucă 
Constantin, Kardos Gavrilă, Nis- 
torean Gheorghe, Sidorov Vasile, 
Bartoc Iosif, Buteanu Nicolae.

Hotărîrea minerilor petrileni de 
a-și îndeplini și pe mai departe 
sarcinile de producție este ex
primată prin dorința lor de a 
munci cu însuflețire pentru înde
plinirea înainte de tetmen a anga
jamentelor, pentru a extrage căr
bune de bună calitate.

ȘT. EKART

lei, din care 123,000 lei la pro
ducția industrială, precum și be
neficii în sumă de 171.000 lei.

Printre unitățile care s-au e- 
vidențiat în mod deosebit se nu
mără sectorul Roșia (șef de sec
tor Lenciu Gheorghe), seclorub 
Lupeni (șef de sector Stancău 
loan) și Ocolul silvic Petroșani 
(inginer șef Seramfinceanu Con
stantin), exploatările Jieț (mais
tru tov. Mihoc Silvestru, șef 
brigadă tov. Urda Ștefan); Pur- 
caru (maistru tov, Radulescu 
loan, șef brigadă tov. Pop Ilie); 
Maleia (maistru tov. Grecu 
Toma); Pietroasa (maistru tov. 
Petric Dionisie, șef brigadă tov. 
Tămășilă Iosif); Valea de Pești 
(maistru tov. Dănescu loan, șef 
brigadă tov. Roba Nicolae).

In prezent, colectivul de mun
citori, maiștri și ingineri lu
crează la întocmirea proceselor 
tehnologice ale parchetelor des
tinate producției anului viitor. 
Se preconizează ca pe baza uti
lajelor existente și a celor cu 
care vom fi dotați pe parcurs, 
mecanizarea lucrărilor să atin
gă peste 50 la sută și să se ob- 
țină indici de utilizare mult su« 
periori față de prezent.

Ing. CORNEL FULGA 
director I. F. Petroșani
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Album 
al prieteniei

S-a întinerit cu adevărat echipa Jiul ? PUBLICITATE
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Minerii din Vulcan au foarte»
multi prieteni în țară și peste > 
hotare. Unul din aceștia este teb~ ț 
niciamil Bahici Fiodor Mihailo- • 
viei de la mina Gorlovca din ba-« 
zinul carbonifer al Donbasului. J

Se cunosc din anul 1955, De t 
atunci și-au trimis numeroase seri- I 
sori. Și-au scris despre munca din Z 
mina, despre viață. Numeroase j 
scrisori primite de la Bahici Fio- j 

ait fOii citite mi- • 
narilor din Vulcan în consfătu- Z 
irile de producție. J

Cum să nu nutrești sentimente j 
de prietenie, de adîncă recunoș- > 
tință față de oamenii sovietici, ț 
cînd mina Vulcan a fost redes- J 
chisă cu ajutorul utilajelor pri- ♦ 
mite din Uniunea Sovietică ? Ma- Z 
șinile de extracție de la puțurile J 
7 vest, Procop,- sint trimise din | 
Uniunea Sovietică. La fel și com- J 
presoar ele de 90 m.c., locomo- J 
tivele cu troley și multe altele. ♦ 

• Minerii din Vulcan s-au gin- î 
J dit să-i facă o surpizi plăcută f 
! prietenului lor din Uniunea So- j 

vietică. Ei au pregătit un album î 
care cuprinde zaci de imagini din * 

•p viața și munca lor. In imagini * 
♦ pot fi văzute brigăzile fruntașe j 
« de la mină, conducerea minei, » 
J instalații șl utilaje noi care au Z 
J mărit capacitatea de producție a î 
• minei și au ușurat munca mineri- j 
; lor, poate fi văzut orașul cu Ыо- ! 
J. curile lui noi, semețe, mineri pe J 
» scene și terenurile de sport.
• Pe coperta albumului au fost ♦ 
Z lucrate cu migală și grijă de о к 
J mină îndemînatecă o lampă de J 
» miner, două ciocane miniere J 
t și insigna A.R.L.U.S. Albumul • 
î prieteniei va fi expediat zdele a- Z 
♦ cestea pe adresa tehnicianului^ 
• miner Babici Fiodor Mihailovici. * 
: El va reprezenta tm fierbinte sa- « 
♦ lua prietenesc, o strîngere de mî~\ 
• nă, o felicitare. J
9 • ■» • 9 • 9 99 •••••■» •

* •

Bucuria pricinuită de reîntoar
cerea echipei Jiul în categoria 
A s-a risipit.. Au apărut din nou 
grijile, frămîntările și marea în
trebare — cum s-a pregătit sec
ția de fotbal și deci echipa pen
tru a nu mai da atîtea griji su
porterilor ?

Dacă pentru fotbaliști a exis
tat o pauză în pregătire, o va
canță, în schimb pentru mulți 
conducători ai asociației, activi
tatea din ultimul timp a fost 
deosebit de intensă. Insfîrșit s-a 
dat curs concluziei stabilite cu 
certitudine încă de acum doi 
ani : „Echipa trebuie întinerită". 
Și de făcut, s-au făcut multe. 
S-a adus un antrenor competent, 
cu prestigiu și dragoste de 
muncă, iar în ultimul timp au 
fost recrutați 14 tineri cu o me- 
die de vîrstă sub 21 de ani.

încă de la primele antrena
mente, pe arenă au venit zilnic 
sute de oameni să vadă „cum 
merg cei noi‘‘, Și, atît la antre
namente dar mai cu seamă du
minică d'upă-amiază cînd a în- 
tîlnit echipa Minerul Petrila de 
care a dispus cu 7—2, tineretul 
Jiului a dat o satisfacție mai 
mare decît echipa „mare". Deși 
puține nume ale tinerilor noi 
sînt „consacrate", totuși ei știu 
fotbal. Deci pînă aici toate bu
ne și la locul lor; conducerea 
asociației, secția de fotbal și an
trenorul merită felicitări

Dar... mulți din simpatizanții 
înflăcărați ai echipei se întreabă 
destul de îngrijorați : „Bine, s-a 
împrospătat lotul cu jucători ti
neri, majoritatea buni, care vor 
face o echipă de tineret cores
punzătoare și absolut necesară 
în viitorul campionat, conform 
ultimelor corectări din regula
ment. Dar pînă azi în echipa l-a 
nu se vede nici o schimbare 
nici o întinerire și, ceea ce este 
mai îngrijorător, nici o îmbu
nătățire in privința nivelului

tehnic, deci al eficacității jocu
lui.

După cum se știe rămînerea 
echipei în categoria A este de
terminată de rezultatele forma
ției „mari“ și nu de cele obți
nute de tineret.

Pînă la începerea campionatu
lui mai sînt puține zile și sta
bilirea formulei celei mai cores- . 
punzătoare trebuie făcută acum I 
ți nu în timpul întrecerilor ofi-ț 
ciale cînd, inevitabil, intervine' 
riscul. Pentru toți spectatorii de! 
duminică a fost clar că echipa 
La — formația din prima re
priză ■— nu dă rezultate. Acesta 
este un adevăr incontestabil. Po
sibilități de îmbunătățire a si
tuației sînt, deoarece în lot sînt 
acum 18 înaintași dintre care 
11 sub 23 de ani. Din actualul 
lot al Jiului se pot face 3 echipe 
nu două, deoarece din vechea 
formație nu au plecat decît doi 
(Andrei și Toth) și au fost re
crutați în schimb 18. Iată-і: 
Zamfir Victor, portar, 22 ani, 
Henczel Emil, portar, 19 ani, 
lzghireanu Emil, fundaș, 25 ani, 
Frank Boldura, fundaș, 22 ani, 
Petca Nicolae, stopdr, 23 ani, 
Ghiță Maximilian, mijlocaș, 23 
ani, Zamfir Gheorghe, mijlocaș, 
23 ani, Pop Simion, înaintaș, 
23 ani, Pavlovici Carol, înain
taș, 20 ani, Mateon, înaintaș, 30 
ani, Martinovici, înaintaș, 20 
ani, Matușenka, înaintaș. 19 
ani, Vesa, înaintaș, 18 ani, Cior- 
noavă Mihai, înaintaș, 19 ani, 
Carasmalakis, înaintaș, 19 ani 
și Sardi, Ionică și Păsculescu.

Cu siguranță că • perspicacita
tea antrenorului B. Marian do
vedită prin însăși reintrarea e- 
chipei în categoria A numai du
pă un an, își va spune cuvîntul 
și de data aceasta spre satis
facția sutelor de suporteri ai e- 
chipei Jiul.

MIHAIL DUMITRESCU
-------- " =0—OBOO» -------- -------

CUVÎNT DE MINER
(Urmare din pagina La)

0 si căutăm să schimbăm lucru
rile, Să știți că mi-e cam rușine. 
In întreg anul n-am rămas sub 
plan nici o lună și cum am lip
sit ați scrintit-o...

Oamenii au plecat în mină cam 
dezamăgiți. Șeful lor de brigadă 
nu le-a vorbit niciodată așa de 
aspru.

doua zi, șeful de brigadă 
era tot supărat. Oamenii 

nu îndrăzneau să-l întrebe nimic. 
Lucrau și Г priveau din cînd în 
cînd pe sub cozoroacele caschete 
lor. Sălceanu și a dat seama că 
oamenii se frămîntă. S-a gîndit 
și și-a adus aminte de povața bă- 
trinului miner Doțiu Avram, de la 
care luase conducerea brigăzii. Cu
vintele parcă-i sunau și acum în 
urechi : „Oamenii trebuie respec
tați, atunci te respectă și ei. Ori
ent de bine ar munci, ei totuși 
trebuie conduși, controlați și aju
tați. Numai așa se poate obține un 
rezultat bun“.

Sălceanu fu cel care deschise 
voroa :

— Și nu mă întrebați cum a 
fost în Uniunea Sovietică ?

— Dacă ne-ai luat așa aspru, 
cine mai îndrăznește ? —■ îi răs
punse un miner mai tînăr.

Șeful de brigadă, profitînd de 
pauza de masă, ie povesti ortaci
lor cîte ceva din ceea ce văzuse 
în Uniunea Sovietică unde și a pe
trecut O parte din concediu.

— Vizita la Moscova va ră- 
mine în mintea mea pentru toată 
viața. MauZOleul lui Lenin și Sta
lin, Kremlinul, Piața Roșie, me
troul m-au impresionat nespus de 
mult.

Ortacii ascultau cu atenție cele 
povestite. Frunțile parcă li se mai 
descrețiseră. Deveniseră mai vor
băreți.

Lucrul s-a reluat. Ciocanele de 
abataj parcă mușcau cu și mai 
multă lăcomie din peretele de 
cărbune. Munca era mai cu spor. 
La sfîrșitul schimbului în loc de 
30 tone de cărbune cit au avut 
planul au ieșit la ziuă din aba
taj 45 de tone de cărbune. Săl

ceanu le spuse bucuros ortacilor : 
•— Luna asta ștergem rușinea.

Trebuie să dăm 250—300 tone 
peste prevederile planului de pro 
ducție. Ce părere aveți ?

— O s-o ștergem și o să dăm 
și măi mult — răspunseră toți 
întț-un glas.

T ilele trequte comunistul 
" Sălceanu Petru trecu pe 

la biroul sectorului V de Ia mina 
Lupeni Tocmai se calcula produc
ția brigăzii lor.

— Cum stăm, tovarășe norma 
tor r

— Bine, nea Petre, aveți 250 
peste plan. V-ați ținut de cuvînt I

— Cuvîntu-i cuvînt și trebuie 
respectat l

Sălceanu plecă voios spre sala 
de pontaj unde îl așteptau orta
cii. Aceștia îl asaltară cu între
bări :

— Cum stăm ?
— Se putea și mai bine. Avem 

250 tone de cărbune peste plan. 
Deși luna august intrăm în plin 
numai prin 7—8 ale lunii, trebuie 
să mai dăm cel puțin 100 de to
ne de cărbune peste plan pînă la 
23 August. Asta-i angajamentul 
nostru.

— O să-1 scoatem la capăt cu 
siguranță, întă-lră toți cei de față.

_ ----- ........ —-------

n о г â : Declama și realitatea...
Eticheta cu care tovarășii ca

re deservesc la restaurantul 
„Carpați" dîn Petroșani, și-au 
îmbrăcat pe dinafară localul 
spune: „Zilnic servim antricoa- 
te de porc și mușchi de vacă la 
grătar", „Colectivul restauran
tului „Carpați" luptă pentru o 
cit mai bună deservire a oame
nilor muncii". „Servim mîncă- 
ruri dietetice, lacto-vegetariene", 
„Specialitatea casei,... specialita
tea zilei..“.

Firma de afară te ademeneș
te. Intri în restaurant. Nici aici 
nu lipsește eticheta : „Unitate de 
bună deservire", scrie pe un a- 
fiș. Afli că restaurantu-i de cla
sa I-a. Fie — îți spui. Dai un 
ban în plus dar stai în rîndul 
din față. Cauți antricoate și 
mușchi de vacă la grătar,, do
rești o cit mai bună deservire, 
cauți mîncăruri dietetice, lacto- 
vegetariene, specialitatea casei 
specialitatea zilei. Cauți ce-ți 
dorește inima și la ce te îmbie... 
pofta. Eticheta cu care respon
sabilul restaurantului și-a pa
voazat localul pe dinafară și pe 
dinăuntru se dovedește în mul
te cazuri a fi mincinoasă. De 
cele mai multe ori la ora 15,30- 
16, nu mai găsești o lingură de 
ciorbă sau supă. Antricoatele și 
mușchii de vacă lipsesc. Carnea

Brînza de vacă de lîngă mămă- 
liguță este acrită, de multe ori 
băuturile nu sînt reci. Dacă ceri 
un grătar dte porc slab ți se a- 
duce un grătar gras. Unii os
pătari vin din 20 în 20 de mi
nute să te servească cu obișnui
tul... „s-a terminat". Aceasta 
pînă cînd te saturi de așteptare 
și inima ți se acrește de indig
nare.

Treci luni prin restaurant. 
Ești servit cu pîine veche de 
sîmbătă. S-ar putea să existe o 
explicație: brutarii s-au odihnit 
duminică. Dar eticheta te îmbie 
să treci și marți pe la restau
rant. La ora 12 ești servit cu 
pîine, piatră, tot de sîmbătă. E- 
xistă o explicație. Mai pe față 
consumatorul spune că respon
sabilul restaurantului, Șchiopu 
Benoni, nu-și vede de îndatori
rile lui. Se pricepe de minune 
să recunoască, să promită dar 
faptele dovedesc că nu se pri
cepe tot atît de bine să-și res
pecte promisiunile.

Restaurantul este de clasa I-a, 
prețurile la fel. dar deservirea ?...

Tovarășii Taller, Țigăreanu. 
Grădinaru, care alcătuiesc con
ducerea T.A.P.L. Petroșani, trec 
destul de des pe la restaurantul 
„Carpați". Dînșii nu văd și nu 
aud oare de aceste deficiențe?

мпеярп

N U N T
minier din Petroșani, anunță că In aniul 
va funcționa cu următoarele secții: 
profesională de ucenici

tehnică de personal tehnic 
tehnică de maiștri

Grupul școlar 
școlar 1961 — 1962

I. — Școala
II. — Școala

III. — Școala
înscrierile la examenul de admitere se fac între data de 

10 august — 25 august a. 
Gheorghiu-Dej nr. 5 pa 
mătoarele acte:

PENTRU ȘCOALA PROFESIONALA:
— certificat de'naștere (copie legalizată)
— certificat de 7 clase elementare (origina!)
— certificat de sănătate cu toate analizele
— certificat de stare materială 4
PENTRU ȘCOALA TEHNICA
— certificat de naștere (copie legalizată)
— diplomă de maturitate (original)
— certificat de sănătate
— dovadă de stare materială
PENTRU ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI: 
Elevii sînt recrutați de către întreprinderi.
Lămuriri se pot obține la secretariatul școlii zilnic 

tre orele 7—15.

c. Ia sediul școlii din str. 
baza unei cereri însoțită de

Gh. 
ur-

I

99999+999*9-999 **9999+9*9 ' Z Z ZZZ+9ZZ ZZ

I Sfatul popular orășenesc Petroșani
Anunță că în anul 1961/1962 se va deschide pe

I lîngă Spitalul unificat Petroșani 0 ȘCOALĂ DE ASISTENTE 

ț MEDICALE, cu profil de medicină tenerală.
Cererile de înscriere la examenul de admitere se 

pun la Secția sanitară a Sfatului popular orășenesc 
Ia direcțiunea spitalului împreună cu următoarele acte;act»;

da- 
sar»

4

direcțiunea spitalului împreună cu următoarele
— certificat de naștere (copie legalizată)
— diploma de maturitate (original)
— certificat de sănătate
— • declarație tip din care să rezulte starea 

candidatului sau a
— autobiografia 
înscrierile se fac 
admitere va avea

J materiile următoare:
* — anatomia și fiziolog ia (scris și oral)
+ — chimie (scris și oral)

Î
* — fizică (oral)

In cursul școlarizării fiecare elevă va primi lunar o 
bursă de 300 lei an I., 400 lei ап II și 500 lei an III,

Pentru lămuriri suplimentare vă adresați Secției sanitare 
din cadrul Sfatului popular orășenesc Petroșanii.

*»»»«»«« 9999+99999999999

♦
♦
♦

a

de

»

pări nților.

Examenulpînă la 20 septembrie a. c.
loc în ziua de 25 septembrie ai c. dan

materială

Un obiect foarte util, care nu trebuie să lipsească diri 
nici o gospodărie este MAȘINA DE CUSUT.

Recent, s-au redus substanțial i .'
sut:

Mașină de cusut „Ileana" 
format masă

Mașină de cusut format 
mobilă dini panel furni
ruit cu nuc și lustruit 

Mașină de cusut, format 
mobilă din plăci aglo
merate

Magazinele’ O.G.L. Produse 
zionate din abundență cu toate 
cusut.

Vînzarea se face și cu plata în rate.

prețurile mașinilor de cu*

Preț vechi Preț nou

2750 2335
J

3370 sees
\

3150 2675
fost aprovi-Industriale au 

sortimentele de mașini de

;:z:

Magazinele 0. L L Produse Industriale
Oferă cumpărătorilor UN BOGAT Șl VARIAT SORTI-

MENT DE ȚESĂTURI DIN FIRE DE IN la care s-au apM-
cat recent reduceri substan 

Iată cîteva din aceste
țiale de prețuri, 

țesături:
Preț vechi Preț nou

Alpinist 70 cm. 30 23
Călin 70 cm. 39,50 30
Inișor 140 cm. 66 55
Țesături cearșaf „Albina" 140 cm. 47 37,50

Laufere 24 17
ȚESĂTURILE DE IN SINT ELEGANTE, REZISTENTE 

Șl IEFTINE.

A. R. L. U. S.
Consiliul regional Hunedoara-Deva

Anunță prelungirea termenului de depunere a buletine
lor pentru concursul cu tema „10 ÎNTREBĂRI DESPRE 
U.R.S.S." pînă la data ae 27 august 1961,

Tragerea la sorți va avea loc la data de 3 septembrie 
1961.

ProcurațLvă din timp buletine de concurs de la comi
siile A.R.L.U.S. din întreprinderi și instituții.
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VOS ТОК-2 EXPRESIE A MARTI FOR ȚE
A UNIUNII SOVIETICE

★

Іегв Gagarin, azi Titov
an 25.000 tone oțel peste 
Toate cele opt cuptoare din

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romîne 

în Uniunea Sovietică
centru industrial al Gruziei

ale rîu- 
este con- 
renăscut. 
existența 
vremuri-

Prin orașul Шѵі, tînăr
TBILISI 8. De la trimișii spe

ciali Agerpres C. Răducanu și 
Al. Cîmpeanu.

La 8 august, delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a vi
zitat tînărul centru industrial al 
Gruziei, c-rașul Rustavi. Oaspe
ții au fosriînsoțiți de V. P. Mja
vanadze, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, G. S. Dzoțenidze, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Gruzine, G. D. 
Djavahișvili, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Gru
zine, A. L. Orlcv, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, ambasa
dorul U.R.S.S. în Republica 
Populară Romînă și de alte per
soane oficiale.

Convoiul de mașini a străbă
tut un drum de 22 km. trecfînd 
prin peisaje pitorești, cu coline 
prelungi. Orașul Rustavi este si
tuat pe ambele maluri 
lui Kura. In Gruzia el 
siderat ca un oraș 
Primele date despre 
sa se pierd în negura
lor, despre aceasta vorbesc mul
tiplele descoperiri arheologice 
care se păstrează în muzeul din 
Rustavi. Data renașterii o- 
rasului este considerată a- 
nui 1944 cînd aici au apărut 
constructorii. Ei au ridicat ora
șul cu bulevarde largi, spații 
verzi, clădiri luminoase de con* 
strucție originală, care dau im
presia unei stațiunii balneare. 
Viața locuitorilor din Rustavi 
este strîns legată de marele com
binat metalurgic care s-a ridi
cat odată cu orașul. Cortegiul 
de mașinii se apropie de clădirea 
uzinei pe 
este fixată 
rea: „Bine 
oaspeți!“

Delegația
Șota TiberMze, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
Solomon Szaradzenidze, directo
rul combinatului, de activiști de 
partid, ingineri și fruntași în 
producție. Directorul combinatu
lui a făcut oaspeților o scurtă 
prezentare a. acestei mari între
prinderi, mîndrie 
Gruziei sovietice, 
combinatul produce 
ne de oțel pe an. 
traducerii pe scară 
micii noi, combinatul își va mări 
în curind producția 
660.000 tone oțel. Oțelul 
de această întreprindere 
tilizat în special pentru 
cerea țevilor.

Membrii delegației au 
apoi combinatul, începînd 
ția cuptoarelor Martin. Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
'întreținut cu șeful brigăzii db 
muncă comunistă de la cuptorul 
nr. 1, Amiral Pantulaia. „Fru
moasă muncă ai !“, î-a spus bri
gadierului tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Oaspeților li s-a explicat că, 
datorită folosirii 
intate de muncă 
nării procesului 
secția cuptoarelor 
dus în prima jumătate a aces-

tui 
plan, 
secție au atins deja nivelul pro
ductivității muncii 
pentru sfîrșitul planului 
nai,

Teritoriul combinatului 
imens. Din secția Martin, 
brii delegației s-au îndreptat cu 
mașinile spre clădirea secției lami
norului. Oaspeții au urcat la pupi
trul de comandă de unde au pri
vit panorama secției gigant în 
care zgomotul macaralelor se a- 
mestecă cu „vocea" de 
lelor laminorului, peste 
bat cu iuțeală lingouri 
cente de cîte 6 tone, 
zarea a înlocuit aici 
numeroși oameni. Este o plăce
re să privești cum procesul com
plicat al laminării se desfășoa
ră „autonom", fără a necesita 
decît în mică măsură intervenția 
omului.

Și mai impresionant din acest 
punct de vedere este laminorul 
de țevi „400“. Laminorul este 
„fratele mai mare" al celui in
stalat la Roman. De altfel în
tre colectivele celor două mari 
întreprinderi din Romînia și Gru
zia s-au statornicit relații de 
strînsă prietenie.

*

planificat 
septe-

este 
mem-

bas a ro- 
care stră- 
incandes- 

Automati- 
munca a

frontispiciul căreia 
o pancartă cu ura- 
ați venit, scumpi

este întîmpinată de

a industriei 
In prezent 
1.200.000 to- 
In urma in- 
largă a teh-

cu încă 
produs 
este u- 
produ-

vizitat 
cu sec-

metodelor în-a* 
și a pcrfecțio- 
de producție, 
Martin a pro-

Marți după-amiază la Palatul 
Sporturilor dim Tbilisi, a avut 
Ioc un mare miting. Sala imen* 
să de peste 10.000 locuri a găz
duit întîlniirea delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro- 
mîne cu populația dini capitala 
Gruziei sovietice. De o parte și 
de alta a uriașei tribune, domi
nată de un bust al lui V. I. Le
nin, străjuiau drapelele R. P. 
Romîne, R.S.S. Gruzine și 
U.R.S.S. In cealaltă parte a sălii, 
pe uriașe pancarte se afla în
scrisă în trei limbi lozinca: 
„Trăiască prietenia romîno-so- 
vfetică".

In cadrul mitingului a luat 
cuvîntul V. P. Mjavanadze, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. dini Gruzia.

A rostit apoi o cuvîntare to
varășul Gheorghe Gheorghîu- 
Dej fiind 
puternice 
sa a fost 
rînduri cu

După miting a urmat un con
cert al maeștrilor artei gruzine.

Gheorghe
I întîmpinat cu vii și 

aplauze. Cuvîntarea 
subliniată în repetate

< aclamații și urale.

Sincere felicitări 
marelui popor sovietic

PEKIN 8 (Agerpres) — TASS
Măreața realizare a oamenilor 

de știință, inginerilor și tehnicie
nilor sovietici, a întregului popor 
sovietic continuă să rămînă în 
centrul atenției opiniei publice și 
a presei din Republica Populară 
Chineză. Izbînda remarcabilă a 
Uniunii 
cetirii 
mîndrie 
mîndrie 
cialismului, 
jibao“. Această realizare confirmă 
puterea Uniunii Sovietice și a în
tregului lagăr socialist, ea însufle
țește poporul chinez și popoarele 
tuturor țărilor socialiste, le stimu
lează să-și sporească eforturile 
pentru construirea socialismului,, și 
comunismului, însuflețește pope 
rele din întreaga lume la lupța 
dîrză pentru pace trainică în în
treaga lume.

După lansarea în Uniunea So
vietică la 12 aprilie a.c. a primei 
nave cosmice din lume „Vostok-1“ 
cu un om la bord, subliniază în
tr-un articol de fond ziarul „Da- 
gunbao“, omenirea este impresio
nată de un nou eveniment măreț 
care înscrie o pagină de aur în 
istoria omenirii. Salutăm cu căl
dură această nouă faptă de eroism 
a Uniunii Sovietice și trimitem 
sincere felicitări marelui popor so
vietic, remarcabililor oameni de 
știință și specialiștilor sovietici în 
domeniul tehnic, pilotului cosmo
naut Titov.

cîteva zile 
ce glo- 

Partid Co
al U- 

Sovietice

riosul 1 
munist 
niunii a dat publici
tății proiectul celui 
lea Program al său 
la un mou eveniment care de
monstrează că acest program 
va fi îndeplinit în toată măre
ția lui. Acum cîteva lunii, uni 
om sovietic, maiorul Gagarin 
a deschis lumii era zborurilor 
cosmice. De astă dată tot un 
om sovietic, maiorul Titov, a 
uluit lumea prin extraordinara 
performanță a unul zbor cos
mic de lungă durată. Sînt fap
te pentru a căror apreciere cu
vintele sînt prea sărace; ele 
marchează uriașii pași cu care 

T știința și tehnica sovietică înia-
• intează în rezolvarea celor mai 
f îndrăznețe și complexe proble- 
î me. Sînt fapte care ilustrează 
J capacitatea omului sovietic, a
♦ omului crescut în cea mai îna- 
î intată orînduire socială din lu- 
I me, a omului care traduce în

I
realități cele mai îndrăznețe 
visuri.

In mijlocul entuziasmului ge
neral și al admirației oameni
lor cinstiți din întreaga lume 
pentru acest nou succes uriaș 
al oamenilor sovietici. Comite
tul Central al Partidului Co- 

| munist al Uniunii Sovietice
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Gonf. univ. GH. MASCA
Institutul de mine

Petroșani

de-al III-
— asistăm

a asigura

prilejul 
adresa lu- 
nouă che-

găsește 
de a 
mii o 
mare la depu
nerea 
forturilor pentru 
pace trainică pe

tuturor e-
I
4 
•
4
4
4

o
planeta noastră, în scopul de a 
putea pune exclusiv în slujba 
omului uriașele perspective des
chise de succesele științei și 
tehnicii.

Precizia unor calcule în com
plexitatea cărora intră cele mai 
înaintate cuceriri ale științelor 
matematice, calcule a căror e- 
fectuaire este posibilă numai 
prin cele mai perfecționate ma
șini electronice, apoi tehnica 
înaintată necesitată de găsirea 
materialelor corespunzătoare 
condițiilor unui zbor cosmic și 
de construire a aparaturii care 
asigură condițiile de viață ale 
pilotului, conducerea navei cos
mice și comunicațiile cu pămîn* 
tul, toate aceste rezultate ale 
eforturilor a mii de oameni so
vietici din laboratoare, institu
te de cercetări și uzine, au fost 
înmănunchiate spre a putea fa- f 
ce ca aizî să răsune pe întreg ♦ 
întinsul globului un nume: • 
Gherman Stepanovîci Titov. Un J 
nou îndrăzneț. J

Ieri Gagarin, azi Titov; mîi- J 
ne: visul de aur al omenirii — J 
comunismul. *

•

*

4
4

4
4
4
4
4

4
4
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Izbînda remarcabilă 
Sovietice în domeniul cu- 
Cosmosului, constituie o 
a poporului sovietic, o 
a întregului lagăr al so* 

scrie ziarul „Jenmin-

O nouă faptă eroică 
uluitoare

OSLO 8 (Agerpres).
Răspunzînd la întrebarea unui 

corespondent al agenției TASS, 
Einar Gerhardsen, primul ministru 
al Norvegiei a declarat : „Zborul 
cosmic al navei „Vostok-1“ 
demonstrat înaltul nivel 
și tehnicii sovietice în 
cercetării 
garin a 
dreptate 
eroică.

Zborul lui Titov cu nava „Vos- 
tok-2“ constituie o nouă faptă e- 
roică uluitoare care stîrnește ova
țiile noastre entuziaste, admirația 
noastră".

ne-a 
al științei 
domeniul 
Iuri Ga
pe bună

Cosmosului și
fost sărbătorit 
pentru strălucita sa faptă

------ -------- ... —==■ ---------

Conferința internaționala pentru 
reglementarea problemei laoțiene

GENEVA 8 (Agerpres).
La Geneva își continuă lucră

rile conferința internațională 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene. In ședința d!in 7 au
gust a fost discutat punctul 13 
din lista de probleme privitoare 
la declarația despre neutralita
tea Laosului. Acest punct, in
trodus în listă la insistența de
legației Vietnamului de sud, 
pune accentul pe interzicerea de 
a se folosi teritoriul și resur
sele Laosului „pentru o agre
siune directă sau indirectă îm
potriva altor țări sau pentru a-

Lupte sîngepoase în Angola
. LUANDA 8 (Agerpres).

In nordul Angolei în ultima 
săptămînă au avut loc lupte sîn- 
geroase între detașamentele de 
patrioți și trupele de pedepsire 
portugheze. Comandamentul por
tughez a dat ordin să fie ocu
pată regiunea Mambuangongo. 
După cum se știe, ofensiva an
terioară a trupelor portugheze 
asupra acestui important centru 
al mișcării de eliberare națio
nală, situat 1a numai 135 km.

nord-est de Luanda, căreia i s-a 
făcut o reclamă atît de mare, 

-s-a terminat printr-un eșec.
După cum transmite agenția 

France Presse, în prezent 
loc lupte în șase sectoare.

Căutînd să demoralizeze 
insurgenți, colonialiștii au lan
sat dteasupra; regiunilor de nord 
ale Angolei mii de manifeste, în 
care cheamă populația „să se 
înapoieze în sate și să înalțe 
steaguri albe".

au

pe

mestecul în treburile interne ale 
altor țări".

O serie dte participanți la ac
tuala conferință și-au expus deja 
punctul de vedere față de aceas
tă propunere a Vietnamului de 
sud, subliniind că în spatele eii 
se ascunde încercarea de a aten
ta la suveranitatea Laosului și 
de a se amesteca în treburile 
lui interne. Reprezentantul gu
vernului Laosului, Quinim Fol- 
sena, si-a pronunțat împotriva 
includerii în viitoarea declara
ție despre neutralitatea Laosului 
a pretențiilor sud-vietnameze.

Delegatul Poloniei a subliniat, 
de asemenea, inoportunitatea 
propunerii Vietnamului de sud. 
Numai reprezentanții Statelor 
Unite și Tailandeî au sprijinit 
propunerea delegației 
nameze care, ; 1 
„luptei" împotriva 
în treburile interne 
țări, nu urmărește nimic altceva- 
decît amestecul inadmisibil în 
treburile și în politica statului 
laoțian.

Intrucît în legătură cu punc
tul 13 din listă s-au ivit diver
gențe, participanții la conferin
ță au hotărît să amîne provi
zoriu examinarea acestui punct.

LONDRA 8 (Agerpres).
Vestea încheierii cu эиссеэ a 

zborului cosmic de lungă dura
tă a maiorului Titov pe bordul 
navei ,,Vostok-2“ s-a răspîndit 
cu iuțeala fulgerului în întrea
ga Anglie.

„Sîntem plini de admirație fa
ță de aterizarea cu bine a ma
iorului Titov după zborul său 
uluitor. Nu sîntem surprinși, de
oarece realizările sovietice în 
domeniul cuceririi Cosmosului 
au încetat de mult să maî mire 
pe cineva. împărtășim împreună 
cu poporul sovietic sentimentul 
de bucurie și mîndrie pentru ap
titudinile și posibilitățile omului, 
a declarat într-un interviu acor
dat unui corespondent al agen
ției TASS Ivor Montagu, mem
bru al B.iroului Consiliului Mon
dial al Păcii.

Cunoscutul scriitor și om de 
științe Charles Snow a decla
rat : „Acesta este un triumf co
losal. Toți oamenii de bună cre
dință încearcă în prezent un 
sentiment de mîndrie și bucurie.

A fost o zi minunată pentru 
întreaga lume. Trimitem poporu
lui! sovietic cele mai calde feli-

citări și cele mai cordiale 
urări...".

Prof. C. W. Allen, șeful cate
drei de astronomie la Universi
tatea din Londra, într-un inter
viu acordat unui corespondent 
al agenției TASS a salutat „A- 
cest mare pas înainte în cuceri
rea Cosmosului". Acest zbor, a 
spus el, constituie un pas legic 
și inevitabil în programul so
vietic de cercetări cosmice, 
mă miră cîtuși de puțin că 
iorul Titov a suportat cu 
starea de imponderabilitate, 
am rămas foarte surprins 
am aflat că el a putut să doarmă.

Aterizarea cu succes a navei 
cosmice satelit „Vostok-2“ după 
un zbor atît de îndelungat pe 
orbită, constituie „un triumf 
remarcabil al tehnicii sovietic» 
în domeniul Cosmosului", a de
clarat Kenneth Gatland, vicepre
ședinte al Societății interplane
tare britanice. „Elementul inte
resant în recentul succes al ru
șilor este că cabina navei „Vos- 
tok-2" a avut aer și rezerve dte 
alimente suficiente chiar și pen
tru un zbor de cercetare în jurul 
Lunii".

Nu 
ma- 
bine 
dar 

cînd

i sud-viet- 
sub paravanul 

amestecului 
ale altor

PROGRAM DE RADIO
10 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8.00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Melodii populare ro
mînești, 9,30 ~
10,30 Muzică 
pera „Bastien 
Mozart, 12,00 
romînească și 
naționale, 13.05 Concert de mu
zică ușoară, 14,30 Arii și duete 
din operete, 15,30 Concert popu
lar, 16,15 Vorbește Moscova! 
19,40 „Festival 
Bergen 1961", 
zică de dans. PROGRAMUL II. 
12.10 Muzică ușoară sovietică, 
13,00 Muzică populară romî
nească, 13,30 Mărturii ale unei 
mari prietenii — Pagini literare 
dtespre prietenia romîno-sovieti- 
că, 14,03 Lucrări de Paul Con- 
stantinescu, 14,30 Almanah ști
ințific (reluare), 15,00 Din cele 
mai bune programe muzicale al-

Roza vînturilor, 
ușoară, 11,03 O- 
și Bastienne" de 
Muzică populară 

a minorităților

internațional
21,37 Mu-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA E Petroșani, Str. GS. Gheorehîu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

cătuite de ascultători, 16,30 Cîn- 
tece din folclorul nou și jocuri 
populare romînești, 17,35 Pot
puriu de melodii de Romberg. 
18,05 Muzică de estradă, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd, 
19,40 Cîntece de Ion Hartulary 
Darclee, 20,00 Jocuri populare 
romînești, 20,30 Muzică ușoară 
de compozitori romîni.

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

CINEMATOGRAFE
10 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cei patru de pe Moana; 
AL. SAHIA: Vaca și prizonie
rul; PETRILA : Imagini dintr-un 
trecut glorios; ANINOASA : În
totdeauna cu partidul; VUL
CAN : Doamna ministru; LU- 
PENI : Culisele varieteului.

Tiparul : -„6 August" — Poligrafie


