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noi succese
în întrecerea socialistă 1

ra-
că

La 23 August, 
colectivele de mun
că de la exploa
tările miniere și 
din celelalte între
prinderi din Va
lea Jiului au гл- 
portat succese de 
seamă obținute în 
lupta pentru în

deplinirea angajamentelor anuale 
luate în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de a 40-a aniversare 
a partidului nostru.

Cu justificată mîndrie au 
portat minerii de la Uricani
au extras peste angajamentul anual 
6.100 tone de cărbune și că și-aa 
■jSjgjsrat angajamentul la cel puțin 
45.000 tone de cărbune peste pla
nul anual. Colectivul minei Pe- 
trila șî-a demonstrat ferma hotă- 
rîre de a adăuga încă multe mii 
de tone de cărbune celor 42.300 
tone extrase peste plan de la în
ceputul anului. Ținînd pasul cu 
minerii, energeticienii de la Paro- 
șeni au produs deja peste planul 
anual la zi mai bine’ de 3.000.000
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In scopul îmbunătățirii 
deservirii populației
Nu de mult a avut loc la Lu- 

peni o ședință a echipelor de 
control obștesc din comerțul de 
stat din localitățile Lupeni, Vul
can și Uricani, care a fost con
vocată de Consiliul local al sin
dicatelor din Petroșani. Cu a- 
ceastă ocazie, tov. Școroșan 
loan, șeful secției ■ comerciale a 
Sfatului popular orășenesc Pe
troșani, a ținut un instructaj 
pentru membrii echipelor de con
trol obștesc despre sarcinile ce 
Mau în fața acestora privind 
îmbunătățirea activității unități
lor comerciale de deservire a 
populației.

Comisiile de control obștesc 
au datoria să urmărească apro
vizionarea în bune condițiuni, în 
raport cu cerințele populației, a 
magazinelor, să sesizeze și să 
combată neajunsurile din munca 
unor lucrători din comerț pri
vind deservirea populației. Sesi
zările și propunerile comisiilor 
de control obștesc trebuie aduse 
cu regularitate la cunoștința u- 
nităților respective.

După instructajul ținut, mem
brilor comisiilor de control ob
ștesc li s-au înmînat legitima
țiile necesare pentru a-și desfă
șura activitatea în bune condi- 
țiuni.

kWh. energie electrică. Forestierii, 
ceferiștii, filatorii de la Lupeni, 
muncitorii din comerț au raportat 
de asemenea importante realizări 
în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de întrecere.

Pentru realizarea și depășirea 
planului pe acest an, cel de-al 
doilea an al planului de 6 ani, 
pentru traducerea în viață a Di
rectivelor C.C. al P.M.R. cu privi
re la criteriile întrecerii socialiste, 
colectivele de muncă din Valea 
Jiului împletesc strîns lupta pen
tru îmbunătățirea calitativă a pro
ducției cu acțiunea pentru crește
rea productivității muncii, pentru 
reducerea consumurilor specifice, 
pentru realizarea de economii.

Peste 11,5 milioane lei economii 
suplimentare la producția globală 
au obținut minerii Văii Jiului, cir
ca 1,5 milioane lei au economisit 
muncitorii de la Paroșeni, .1,7 mi
lioane sondorii din Lupeni, sume 
importante au fost economisite de 
colectivele de la Filatura Lupeni, 
Depoul C.F.R. Petroșani, I. F. Pe
troșani, și din alte unități.

Realizările de pînă acum dove
desc hotărîrea oamenilor muncii 
din Valea Jiului de a îndeplini și 
depăși substanțial sarcinile eco
nomice stabilite pentru acest an, 
dovedesc elanul cu care se desfă
șoară întrecerea socialistă.

In perioada- care urmează, pe
rioadă hotărîtoare pentru defini
tivarea succeselor de pînă> acum 
în întrecerea în cinstea celei de a 
40 aniversări a partidului nostru, 
se pot obține realizări simțitor 
mai mari. Pentru a-și îndeplini și 
depăși angajamentul de a extrage 
220.000 tone de cărbune cocsificabil 
și energetic peste planul anual,, co-

AVRAM MICA 
corespondent 

—=★=—

„Trenul păcii
In depoul 

locomotive
< . Petroșani lucrul

se desfășura 
normal. In timp 
ce inginerul Mag- 
dalin, șeful de
poului, făcea o- 

bișnuitul control de noapte ob
servă că pe lîngă locomotiva 
1501002 este mai multă forfotă 
ca de obicei. Curînd află că me
canicul Pătroi Petru care s-a 
angajat să remorce cu combusti
bil economisit trenul 2673 pînă 
la Simeria, iar la înapoiere tre
nul 2674, amîndouă cu tonaj 
sporit, se pregătește de plecare.

Trenul 2673 denumit ,,Trenul 
păcii" a plecat din Petroșani în 
direcția Simeria cu un tonaj de 
1859 tone deci un supratonaj de 
209 tone. El a fost remorcat pe 
toată distanța în cele mai bune 
condiții de siguranță și regula- 
ritate. 
a fost 
Pătroi 
tone.

1-

Citiți în pagina IV-a:
• N. S. Hrușcîov a avut o convorbire cu ziaristul american 

D. Pearson în problema germană.
• Situația din Brazilia în u rma demisiei lui J. Quad ros
• O. Dorticos va vizita U.R. S.S.
• Nehru a refuzat invitația de a vizita Berlinul occidental
• Minerii englezi cer majorarea salariilor

Minerii continuă întrecerea 
tot mai mult avîntCU

1

după săr-Și
bătoarea lui 23 
August, drape
lul de sector 
fruntaș pe bazin 
se .află tot în 
mijlocul mineri
lor sectorului I 
al minei Petrila. 
In luna aceasta 
colectivul de aici 
a extras peste 
sarcina de plan 
aproape 1500
tone de cărbune 
energetic, prin 
creșterea randa
mentului față de 
plan cu circa 
350-500 kg. căr
bune pe post în 
medie. Fruntașe 
în întrecerea 
pentru mai mult 
cărbune d'e . bu
nă calitate sînt 
brigăzile condu-

Neagu 
Peter 

Cucoș 
și al-

se de 
Gheorghe, 
?4oise, 
Gheorghe 
tele.

Cuvîntul

Pe bazin, cărbune în contul] 
zilei de 9 septembrie

Una din principalele preocupări aile minerii oi (' 
Văii! Jiului este creșterea continuă a productîvîfă- ( 
țiii muncii și pe această bază furnizarea unei can- I, 
tități tot mai mari de cărbune cocsificabil șt ener« | 
getic. In luna august pe bazin productivitatea . 
medie a sporit la peste 1,120 tone cărbune pe post, ? 
depășind 1,290—1,470 tone pe post la minele' Uri- < 
câni și Petrila. Aceasta a permis mtnerilbr să ex- (' 
tragă peste plan în perioada 1—27 august miri ( 
bine de 9960 tone cărbune din care peste 5930 < 
tone cărbune cosificabil. Datorită acestui rezultat <, 
de scamă ca și marilor cantități de cărbune date \ 
peste plan în primele 7 luni, minerii Văii Jiului S 
extrag azi cărbune în contul zilei de 9 septem- J1 
brie a. c. ('

134-9 tone de cărbune 
peste angajamentul anual

Minerii de la Cimpa 
I se întrec pe ei înșiși 
în realizări. In perioa
da 1 iulie — 26 august 
ei au extras peste plan 
1319 tone de cărbune. 
La începutul acestui an, 
minerii de aici s-au an
gajat ca în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări 
a partidului să dea pes
te planul anual cel pu
țin 5 000 tone de cărbu-

ne de bună 
Munca plină 
a minerilor i 
zile conduse dte Berin- 
dei Aurel, Bălănescu E- j 
manoil, Farkas Ioan și ') 
din celelalte brigăzi ale'» 
sectorului a făcut ca în 
prezent sectorul să aibă } 
extrase peste plan ,7319 ( 
tone de cărbune, cu 
1319 tone peste angaja
mentul inițial.

i calitate, 
de avînt 

din brigă-

Calendarul
La sectoral II al minei—Vul

can se spune adesea cînd se 
face calcului producției că data 
de pe calendar nu mai cores
punde realizărilor. Pe bună' drep-

fruntașilor
tate my maj corespunde, 
tivul sectorului й»І, care

(Continuare în pag. 3-a)

La înapoiere trenul 2674 
remorcat 
cu un

de mecanicul 
supratonaj de 17

I. CR1ȘAN 
corespondent

Echipa de muncitori condusă de Predoșan Nicolae de la 
atelierul mecanic al minei Lupeni se străduiește să execute 
lucrări de bună calitate și înainte de termenul prevăzut. 
In același timp muncitorii din această echipă folosesc la 
multe lucrări materiale recuperate, aducînd astfel importante 
economii atelierului.

IN CLIȘEU: Predoșan Nicolae împreună cu echipa sa 
executind repararea unei colivii

<
agitatoarei j

----- - (
1

/

!
)

Terminînd de împărțit zia
rele, agitatoarea Mic Ioana se 
dtase să preia serviciul de la 
controloarea dte calitate din 
schimbul I.

— Ați avut 16 sculuri r 
butate ? E mult, foarte mtiit. ) 
Cu o așa medie, nu vom reuși l 
să îmbunătățim calitatea fire- < 
lor nici cu 0,5, dar mi-te cu \ 
1 la sută ’ după cum ne este ț 
angajamentul. j

Supărată, Mic Ioana o lăsă ) 
pe interlocutoarea ei la masa ’ 
de control și plecă între ma
șini. Tovarășele ei de muncă 
Mătăsăreanu Florica. Capriș 
Olivia și Jurj Rozalia, ей care 
împreună formează brigada de 
control al calității, o urmară. 
Depănătoarele ascultau cuvîn
tul agitatoarei.

— Ne-am angajat că vom 
îmbunătăți calitatea firelor cu 
un procent. Unde ne este an-’î 
gajamentul ? Filatorii, cen- * 
tratorii, muncitoarele de la râ-

I 

iL

calitatea fire- <

)

j 

I 
\ / 
) 
) 
j

1 sucit și din celelalte secții și-au 
1 ținut cuvîntul. Noi însă qe-am 
’ făcut ? Ne-am grăbit să depă- 
, șim norma și dînd produse de 
> slabă calitate am produs greu- 
I, tăți în muncă sortăreselor.

Producem rebuturi. Așa nu 
mai merge! Mătasa e bună, 
bine filată, sosește la răsucit 
curată, de ți-e mai mare dra
gul s-o privești. Bine răsucită 

i tot așa de curată o primim 
și noi de la brigăzile de ră
sucit. Va trebui să se muți- 
țească cu mai multă atenție f 
la mașinile dte depănat și la1’ 
legarea stulurilor, ca și noi, f 
la rîndul nostru, să fim frun
tași și Ia calitate.

Ca întotdeauna și dte astă 
dată cuvîntul agitatoarei a 

Ca prim re
zultat, la sfîrșitul șutului pe 
întreaga secție au fost numai 
10 sculuri rebutate, iar în zi
lele ce au urmat cîte 8 sculuri. 
Pînă și depănătoarele Legea 
Maria, Valea Ilisca, Podaru 
Maria și Tămășan Maria, ca
re nu stăpînesc încă temeinic 
meseria, depanează acum mai 
multe sculuri fără rebuturi.

Albert Magda, membră de 
partid, maistrul secției, era 
mulțumită de rezultatele obți
nute. .

— Am realizat încă un salt 
în, direcția reducerii rebuturi
lor — îi spuse cu bucurie a- 
gitatoarei. Curînd vom ajunge 
să............. Г
la

**
( Și<

Golee- ț 
ÎUfnî- 

zează mare parte din cărbunele ț 
cocsificabil dat de mina Vulcan, ( 
s-a menținut în fiecare lună la '■ 
nivelul sectoarelor fruntașe din j prins rădăcini, 
întreaga Vale a Jiului. Brigă
zile sectorului, printre care cele 
mai bune
Mora-ru 
stantin, 
sute de 
plan. In 
trecut planul cu 700 tone die căr
bune față . de angajamentul de 
500 tone de cărbune. Ținînd sea
mă de planul zilrfic. cantitatea 
de cărbune pe.care au dat-o pînă 
acum peste plan le permite mi
nerilor de aici să se mîndreașcă 
cu faptul că dau acum produc
ție în contul zPeler de 9—10 no
iembrie a. c. Inc 
tivul va 
muncă !

sînt cele conduse de 
Nicolae, Zaharia Con- 
au extras pînă 
tone de cărbune peste
august, sectorul și-a în-

acum

puțin și colec- 
păși într-un nou an de

г

I 

I,

9—

îmbunătățim chiar cu 1,5 
sută calitatea producției.

MARGARETA MICA

Mîndrie tadrevt&fita
■ •- ЛАь.ь ■ ......
zilele-i călduroase.. c _ an și odată cu ea a crescut, ca pa

in curînd, toamna ^va.. latele din povești, și școala nouă.
Sentiment de părere de rău au și 
Svișfea , Magdalena din clctsa

pe sfîrșite.
poposi din nou pe meleagurile 
Văii Jului anunțîndurși j șpsirea 
printr-un vîntuleț strecurat boțește IV. și Lazăr “Silvia, Petrovici Du~ 
printre frunzele galben-ruginii. Zi-* mitru, Crișan Vasile și ceilalți 540 
bovind un pic prin noul oraș mi
neresc, Uricani, va privi, așa cum 
a făcut-o mereu de cîțiva ani în
coace, la copiii bine îmbrăcați, cu 
ghiozdane la spinare ori cu ser
viete sub braț, ce ieșind din blo
curile mari și frumoașe se în
dreaptă cu pași, zglobii spre mar

ți ginea orașului. Ii va aștepta să
intre în clădirea nu prea arătoa
să a școlii vechi cum г-a văzut 
și anul trecut. Rămîne însă mi
rată. Grupurile gălăgioase de co
piii пи-și mai îndreaptă pașii spre 
ea. In fața vechii școli se oprește 
o. elevă.

...E Șerbănescu Mariana. Pe 
față-i se citește un sentiment de 
părere de rău. In școala veche a

. deslușit doar pentru prima oară pin. pe munca lui, sub conducerea 
tainele slovelor. Acum e însă e- 
levă mai răsărita. E doar pe cla
sa ll-a. A crescut fetița într-un

ie elevi ce au învățat aici. Toiul 
. nu durează decîl o clipă. Bucuria 

că învață în școala nouă e mult 
mai mare. Cele 16 săli de clase 

. mari și luminoase, laboratoarele 
și atelierele îi așteaptă ospitaliere. 
Bucuria e însă acum a mai mul
tora. La cei 540 de elevi se mai 
adaugă mulți alții care abia în 
acest an au împlinit virsța școla
ră, Bucuroasă va fi și toamna. Po
posind pe meleagurile vechiului sal 
de ciobani, azi un centru și oraș 
mineresc înfloritor, a mai văzut 
multe lucruri noi și frumoase. La 
anul cînd va veni, peisajul ..îm
podobit cu noua școală va fi ceva 
obișnuit. Vor fi însă alte lucruri 
noi de văzut căci omul liber, stă'

" înțeleaptă d partidului drag vu 
adăuga noi 'înfăptuiri la cele de 
agj.

I



STEAGUL ROȘU

A
Jec frumos

Duminică sportivă la Banița

întîlnirea din cadrul campio
natului de fotbal categoria A, e- 
diția 1961 —1962, desfășurată pe 
stadionul din Lupeni. între for
mația locală Minerul și Dinamo 
Pitești a adus pentru iubitorii de 
fotbal din Lupeni nu numai sa
tisfacția unei victorii dar și a 
unui joc frumos în care echipa 
favorită s-a comportat mai bine 
decît în primăvară. De la înce
put s-a văzut aceeași dorință 
nestăvilită de a lupta cu perse
verență pentru victorie din par
tea echipei locale dovedSnd că 
ea rămîne în continuare o for
mație de luptă cu resurse morale 
și fizice superioare. Frumusețea 
jocului a fost determinată nu 
numai de fazele numeroase de 
la ambele porți ci și de faptul 
că și Dinamo a suplinit lipsa 
de tehnică în fotbal cu un sur
plus de energie, depunînd efor
turi susținute, în special în »- 
părare.

întîlnirea a început în nota 
de dominare a gazetelor care 
ratează prima ocazie în minutul 
2 cînd Țurcan îl deschide pe 
Crăiniceanu, acesta șutează și 
portarul respinge în ultima in
stanță în corner. Peste citeva 
minute în care jocul se desfă
șoară în terenul oaspeților, Țur
can ratează de la cîțiva metri 
trăgînd prin „foarfecă" pe lîn
gă bară. Abia în minutul -30 
oaspeții trimit primul șut spre 
poarta lupenenilor, jocul echili- 
brîndu-se oarecum.

Numai în prima parte a jocu
lui minerii ratează patru ocazii 
,,mari“ de gol în care oaspeții 
masați în poartă resping balo
nul în ultima instanță. De fapt 
în minutul 45 Țurcan înscrie cu 
capul un gol perfect valabil dar 
pe care arbitrul Drug Vasile 
(București) îl anulează pe mo
tiv că Țurcan s-a sprijinit pe 
umerii unui apărător dinamo- 
vist. Cu toate că Minerul ,a do
minat continuu (raport de cor- 
nere 10—2) prima repriză se 
termină cu un rezultat alb. La 
reluare lupenenii sînt hotărîți să 
fructifice dominarea și șutează 
la poartă mai des și mai hotă- 
rît. In minutul 55 la un corner. 
Nisipeanu șutează, portarul res
pinge și Crăiniceanu reia sub 
bară : 1—0. Jocul se înviorează 
deoarece dinamoviștii pornesc 
mai hotărîți la atac. De fapt 
pînă atunci ei se apăraseră în 
6—7 oameni bazîndu-se pe con- 

prîn două- 
gazdele do- 
80, la o fa- 
se aștepta, 
puternic și

traatacuri realizate 
trei vîrfuri. Dar, tot 
mină, și în minutul 
ză cînd nimeni nu 
Crăiniceanu șutează 
precis dte la 20 de metri în coi-

A început campionatul 
regional de fotbal

Minerul Vulcan — 
Minerul Petrila 1-1 (1-&)

Pe stadionul Jiul din Petro
șani s-a desfășurat duminică du
pă amiază întîlnirea de fotbal 
dintre Minerul Vulcan și Mine
rul Petrila în cadrul primei eta
pe a noii ediții a campionatu
lui regional. După 20 de minute 
de joc în care ambele echipe își 
împart perioadele de dominare. 
Melinte îl deschide pe Rîșniță 
care șutează puter-nic pe lîngă 
portarul petrilean înscriind 
iul vulcănenilor. Petrilenii 
primă jocului un ritm și 
rapid, hotărîți să egaleze, 
portarul vulcănean Brînză 
la „post“ reținînd sau respin- 
gîn i in ultimă instanță șuturile 
petrilenilor.
. Repriza a doua aparține de la 
țnceput petrilenilor care reușesc 
să egaleze în minutul 70 prîn- 
tr-un șut prin surprindere. Echi-

go- 
im- 
mai 
Dar 
este

$1 victorie clorâ ia lapciri 
țul porții, jos, înscriind! al doi
lea gol al echipei sale. Și în 
continuare asistăm la cîteva o- 
cazii dar portarul Varga — cel 
mai bun de pe teren — salvează 
în ultima instanță.

Deși dominați în 
timpului oaspeții au lăsat o im
presie frumoasă în primul lor 
joc la Lupeni, dovedind multă 
voință și hotărtre în acțiune. 
Lupenenii au cîștigat pe merit 
și dacă înaintașii erau mai a- 
tenți și mai preciți în șuturi 
scorul putea fi mai mare.

Au jucat: MINERUL: Miha- 
lache — Stanciu, Coman, Dan 
II — Mihăilă, Mihaly — Sotir, 
Nisipeanu (Grigore, din minu
tul 75), Szoke, Țurcan. Crăini
ceanu; DINAMO PITEȘTI ; 
Varga — Valcan, Barbu, Hai- 
movici — Florescu, Radu — Di
ma, Corneanu, Pîntea. Halagian, 
Butnaru (din minutul 35 Ghi- 
nea).

majoritatea

★

La tineret Minerul a cîștigat 
cu 1—0 după un joc de un bun 
nivel tehnic din partea ambelor 
echipe.

Scorul, stabilit de fapt la în
ceputul primei reprize, putea să 
fie mai mare dacă se acorda o 
mai mare atenție echipei de ti
neret în 
se poate

timpul acestui joc. Nu 
spune totuși că la Lu

răspîndise încă vestea că 
cînd

Nu se 
Minerul a cîștigat cu 2—0, 
de la centrala telefonică Petro
șani a pornit în toate direcțiile 
știrea îmbucurătoare că Jiul a riș
ti gat cu 1—0 întîlnirea de la Arac 
cu U.T.A.

Din relatările ddegaților aso
ciației la meci spicuim : primele 
15 minute ambele echipe luptă de 
la egal Ia egal, fazele mutîndu-se 
rapid de Ia o poartă la alta. In 
minutul 7 Crîsnic prinde un șut 
puternic al lui Pop pentru ca în 
minutele 2Q și 22 Mateon să pună 
la grea încercare portarul arădan. 
Peste cîteva minute întreaga echi
pă trece prin emoții : Floruț îna
intează: singur cu mingea spre 
poarta lui Crîsnic. Prin surprin
dere Crîsnia plonjează la picioa
rele înaintașului arădan oprind 
balonul. Ultimul minut din repți- 
za I-a găsește echipa noastră în 
atac terminat cu un șut puternic 
al lui Ciurdărescu.

După pauză, chiar de la pune
rea mingeî în joc, Gabor trimite 
direct la Martinovici, acesta schim
bă balonul și locul cu Mateon, 
care centrează și același Martino- 

pele merită o notă bună pentru 
comportarea disciplinară de pe 
teren.

Unde duce lipsa de pregătire
Tot în cadrul campionatului 

regional de fotbal s-au întîlnit 
duminică la Lonea echipele Pa
rîngul din localitate și Minerul 
Aninoasa. Rezultatul de 2—0 
pentru Parîngul arată mult mai 
mult decît un simplu scor la 
fotbal. In acest meci au reieșit 
eu prisosință multe deficiențe 
din pregătirea formației din A- 
ninoasa, semnalate și pînă acum. 
După cum declară însuși antre
norul Balogh, echipa a arătat 
că este insuficient pregătită din 
cauza neseriozității jucătorilor 
la antrenamente, nu există o 
coeziune între jucători, lotul 
este incomplet, jucătorii sînt in
dividualiști, nu respectă indica
ția antrenorului etc. Pe bună 
dreptate minerii din Aninoasa, 
obișnuiți să vadă echipa lor

de a pierdie cu toate 
superior aproape 90 
Iată despre ce este

timp de la începerea

peni secția de fotbal nu a acor
dat atenția cuvenită formației 
secunde a Minerului. Tineretul 
face antrenament sub îndruma
rea antrenorului Marki fiindu-i 
create condiții similare cu cei 
din categoria A. Dar, rezultatul 
acestor eforturi nu s-a văzut 
pînă acum și lipsa lui a fost 
deosebit dte supărătoare în spe
cial duminică în întîlnirea cu. 
Dinamo Pitești, cînd din cauzai 
unor neglijențe tineretul a fost 
la un pas 
că a fost 
de minute, 
vorba :

La puțin 
jocului centrul atacant al Mine
rului este accidentat și părăsește 
terenul, echipa j'utfnd în 10 oa
meni timp de aproape 40 de mi
nute fără ca antrenorul să în
treprindă înlocuirea celui acci
dentat. In același timp s-a ob
servat, în special în prima re
priză, un joc prea individualist' 
din partea înaintașilor și în spe
cial a interului Niță, un tînăr 
talentat, cu mari perspective de 
promovare în viitor. Avînd în 
vedere că echipa de tineret este 
schimbul de mîine al formației 
din prima categorie trebuie să 
i se acorde și ei atenția cuve
nită.

MJHAIL DUMITRESCU

JIUL ÎNVINGĂTOR LA ARAD
viei reia cu capul în poartă : 1—0 
pentru Jiul. Cum era și firesc jo
cul se înviorează, gazdele pornind 
hotărîte să egaleze. In minutul 60 
Romoșan părăsește terenul acci
dentat timp de 10 minute în care 
poarta Jiului este asaltată de ară" 
dani. In minutul 72 Manea, acci
dentat, este înlocuit cu Cosmoc și 
înaintarea își revine din nou. Cu 
toate insistențele gazdelor scorul 
nu mai poate fi modificat, atît 
Crîsnic cît și Tîlvescu fiind într-o 
„formă" excelentă. Introducerea 
lui Mateon și Martinovici în atac 
a dat o vigoare deosebită înaintași
lor noștri eliminîndu-se vechiul 
„păcat" de a nu se șuta la poartă 
decît rar.

IN CLIȘEU: O faza din 
rul Petrila, Ta poarta vulcănenilor.

meciul Minerul Vulcan —- Mine-

printre primele din regiune din 
toate punctele de vedere, sînt a- 
eum nemulțumiți deoarece majo
ritatea jucătorilor nu-și mai fac 
conștiincios «iatoria.

Atît secția de fotbal cît și an
trenorul echipei trebuie să dea 
dovadă de mai multă hotărîre 
în acțiuni, promovînd cu încre
dere elemente tinere ca Butca, 
Sin, Stocher și alți juniori lo
cali, sancționînd fotbaliștii care 
dau dovadă de neseriozitate în 
pregătire. Minerii dfin Aninoasa, 
care au îndrăgit această echipă, 
cer conducerii asociației sporti
ve să ia în cel mai scurt timp 
posibil măsuri pentru reglemen-

miniere 
și săte-

Tot mai multe asociații sportive 
organizează în cinstea alegerilor 
organelor conducătoare U.C.F.S., 
diferite competiții sportive antre- 
nînd astfel în întreceri un număr 
din ce în ce mai mare de tineri 
și tinere. Astfel, Consiliul asocia
ției sportive din Banița a organi
zat în ziua de 27 august o dumi
nică sportivă la care au participat 
atît muncitorii exploatărilor 
Bănița și Peșteră Bolii cît 
nii din comună.

La startul probelor din 
s-au prezentat peste 170 de concu- 
renți, angajîndu-se într-o între
cere susținută. Demn de remarcat 
este ți faptul că la duminica spor
tivă au participat pe lîngă concu
rent i și mulți spectatori care nu 
au părăsit locul întrecerilor timp 
de 6 ore cît a durat concursul.

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

concurs

Bogate cotnpe&fii 

„Cupa 23 August** 
cursul săptămînii trecute te- 
Elevul din Petroșani a găz- 

bogate întreceri de handbal

In 
renul 
duit 
în 7 organizate de asociația spor
tivă Știința Petroșani în cadrul 
„Cupei 23 August". La turneu au 
participat formațiile de băieți Di
namo Tg. Mureș, Știința Craiova, 
Știința Petroșani și Școala sportivă 
de elevi Petroșani.

După consumarea partidelor pre
liminare s-au întîlnit în finală stu
denții din Petroșani cu dinamo- 
viștii din Tg. Mureș. Jocul deo
sebit de spectaculos a fost urmă
rit cu interes de un mare număr 
de spectatori. Scorul modificat du
pă faze de toată frumusețea a os
cilat cînd de partea localnicilor 
cînd de partea dinamoviștilor de- 
terminînd un ritm dinamic între
gului joc. Studenții, lipsiți de a-

Au jucat: JIUL — Crîsnic — 
Romoșan, Tîlvescu, Penu — Cri- 
șaa, Crăciun —• Martinovici, Ma
teon (Cosmoc), Ciurdărescu, Ga
bor, Manea, (Mateon). U.T.A. : 
Faur — Sereș, Băcuț II — Szucs, 
Szakaci, Capaș, Sasu, Mețcaș, Țîr- 
lea, Floruț, Czako.

La tineret echipa Jiul a învins 
cu 3—2 formația de tineret
U.T.A. Scorul a fost deschis în 
minutul 16 de Sardi. Arădanii au 
egalat din 11 metri, iar în minu
tul 
gol 
la 
iar 
scorul întîlnirit 

40 Marton înscrie al doilea 
pentru Jiul. Două minute de 

reluare Petschowski egalează, 
în minutul 82 Haloși stabilește 

3—2 pentru

tarea situației anormale care 
s-a creat în ultimul timp în e- 
chipa de fotbal Minerul Ani
noasa.

ALTE REZULTATE:
Sebeșul Sebeș — C.F.R. Si- 

meria 5—2 (4—1); A.S.T.A-
Alba — Dinamo Barza 0—0; 
Victoria Călan — Minerul Deva 
0—2 (0—1); Ardealul Teliuc — 
C.F.R. Teiuș 7—2 (2—2); Me
talurgistul Cugir — Dacia O- 
răștie 3—0 (2—0). In clasamen
tul primei etape conduce forma
ția Metalurgistul Cugir urinată 
de Parîngul Lonea și Minerul 
Deva.

lată cîteva rezultate tehnice: 
100 m. plat — locul 1, Antonescu 
Varile, locul II Szbke Coloman; 800 
m. plat — locul I, Scutaru Cons
tantin și Prelipceanu Ștefan ; Te
nis de masă — Szbke Coloman ; 
tir — Aioanei Mihai ; șah — 
Toth Ștefan ; Aruncarea grenade: 
— Pîrtea Grigore ; Arunarea greu
tății — Antonescu Vasile.

Avind în vedere aprecierea de 
care s-a bucurat duminica sporti
vă Ia Banița, este recomandabil ca 
Asociația sportivă teritorială Jiul 
și Consiliul orășenesc U.C.F.S. Pe
troșani care au sprijinit organizarea 
acestor competiții să dea concursul 
și altor asociații sportive din co
munele Văii Jiului pentru popu
larizarea sportului în rîndul săte
nilor.

ll COMAN
corespondent

la handbal în 7
portul cîtorva jucători de valoare, 
au fost obligați să cedeze în ulti
mul minut de joc în fața echipei 
dinamoviste care a cucerit tocul 
I și totodată „Cupa 23 August" 
învingînd formația Știința cu ^2A 
la 24.

Echipele S. S. E. Petroșani 
calificate în finală

In ziua de 25 august a.c. pe 
terenul Elevul din Petroșani a 
avut loc etapa de zonă a cam
pionatului republican al școlilor 
sportive de elevi (băieți și fete) 
la care au participat echipele Șco
lilor sportive de elevi din Sibiu 
și Petroșani.

In primul joc echipa feminină 
a S.S.E. Petroșani a întrecut cu 
11—5 (5—1) pe colegele lor din 
Sibiu, calificîndu-se astfel pentru 
finala acestei competiții.

Echipa de băieți din Petroșani 
a ținut să fie la „înălțimea" co
legelor lor cîștigînd și etapa de 
zonă, calificîndu-se astfel pentru 
finala pe țară. Formația de băieți 
din Petroșani a întrecut cu 14—12 
echipa din Sibiu după ce la pauză 
scorul le era favorabil — 6—3.

S. BALOI 
corespondent '

—
. *

De Ia Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Petroșani

• In vederea începerii în con- 
dițiuni regulamentare a campio
natului orășenesc (raional) de 
fotbal', comisia orășenească 
U.C.F.S. aduce la cunoștința tu
turor asociațiilor sportive d’in 
Valea Jiului că pînă la data de 
5 septembrie a. c. inclusiv, se 
pot depune la sediul Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. cererile de 
înscriere a echipelor în campio
natul amintit.

Informații suplimentare se 
dau zilnic la sediul Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. din Petro
șani, str. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nr. 25.

• Comisia orășenească regio
nală de schi aduce la cunoștin
ța doritorilor, că în ziua de 1 
septembrie a. c. are loc la 
sediul Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Petroșani, deschiderea 
cursului de arbitri de schi pen
tru categoriile I. II și III. în
scrierile se fac zilnic pînă la da
ta de 1 septembrie a. c. inclu
siv — la sediul Consiliului oră
șenesc U.C.F.S.

—=★=—
R U G В I

Duminică a început returul cam
pionatului categoriei A de rugbi. 
In cadrul primei etape a returului 
formația din Petroșani, Știința a 
întîlnit la București echipa stu
denților. După un meci viu dispu
tat gazdele au cîștigat cu 6—5 
întîlnirea care ar fi putut fi favo
rabilă la fel de bine și studenților 
petroșăneni.

— =»★=*—

Sputlil, ililfl In lllriril
Epuran Gh. — URATE DE 

SCHI PESTE VEACURI. Edi
tura tineretului (C.F.S.) 300 
pag. cu numeroase ilustrații — 
9,50 lei.

Thomas Livia și alții — E- 
XERCIȚII LA SCARĂ FIXA. 
Editura Uniunii de cultură fi
zică și sport, 128 pag. 4,30 lei.
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Cum mi-am petrecut vacanta De 14 ani йалшіег Реши ui lin îîliBli!
Zilele frumoase de vacanță se 

scurg pe nesimțite. Timpul trece 
așa de repede, incit nu poți cu
prinde totul.

Și azi îmi «ună in urechi pla
nurile ce le făcea fiecare dintre 
noi, in ultimele zile de școală : 
„Eu vot merge la mare.,.“. „Eu 
la munte...". „Eu în tabără...". „Eu 
la București". Și cu aceste gîuduri 
de viitor, cu aceste dorințe de a 
vizita diferite regiuni ale țării 
ne-am despărțit, ne am luat rămas 
bun pentru cîte o lună. Acum 
ne-am regăsit în frumoasa tabără 
de curte. Dar să vedem cum ne-am 
realizat aceste planuri ?

A petrece 20 de zile pe țărmul 
îniorit al Mării Negre nu este un 
vis, ci un adevăr, de care cu greu 
te desparți. In acest an ca și în 
anul trecut am fost la mare, așa 
cum se spune obișnuit. Am călă
torit noaptea. In zorii 'zilei cînd 
m-am trezit străbăteam deja pă- 
mîntul Dobrogei, sărac și pustiu 
altădată, surîzător și bogat azi, 
prima regiune fără haturi din țara 
noastră. Vîntul care învălurează 
apele mării, leagănă acum bogatele 
l-ațuri de grîu de pe ogoarele co- 
îectiviștilor. Admirăm din tren 
răsăritul superb al soarelui. Ajunși 
în Constanța începe satisfacerea 
setei de a cunoaște. Iată noua ga
ră ce impresionează prin forma ei 
deosebită, poate unică în țară ; 
portul, faleza, cazinoul, statuia 
lui Ovidiu, farul nou, statuia lui 
M. Eminescu, Vizităm acvariul 
„Prof. I. Borcea", unde prin exem
ple vii observăm fauna și .flora 
marină în mediul natural. Ne 
odihnim cîteva clipe în parcul 
pionierilor alături de care se află 
„Casa pionierilor" unde activează 
13 cercuri diferite la care partid' 
pă aproape 3.500 de pionieri do
brogeni. Vizităm apoi moscheea. 
0 veche geamie, urcăm cele 144 
trepte în spirală ale minaretului, 
ca din balcon să admirăm orașul 
și portul scăldate de întinsul ape
lor. Cu troleibuzul pe o stradă 
Jrumos amenajată, ajungem la Ma- 
hiaia: ochiul este uimit de ceea 
ce vede ; vile și case de odihnă 
moderne și confortabile cu un co
lorit viu, curățenie perfectă peste 
tot și o plajă acoperita cu nisip 
fin ce sein tei azi. De aid, cu au
tobuzul, ne îndreptăm spre Eforie. 
Desigur, nu vom neglija să vedem 
renumita terasă-restaurant „Perla 
Mării" și nenumăratele blocuri 
moderne, cu terase mari, insorite, 
ferestre largi cu jaluzele viu co
lorate, peste tot flori, fîntîni arte
ziene, arbuști decorativi, pajiști cu 
iarbă verde și vase ornamentale.

Apoi cu vaporașul ne îndreptăm [ 
spre stațiunea balneo-climaterică | 
Tcchirghiol, devenită un adevărat 
oraș în anii puterii populare, vizi
tată de mii de oameni ai muncii 
veniți la odihnă și tratament. De 
aici într-o barcă cu motor pe apa 
liniștită a lacului Techirghiol a- 
jungem în stațiunea Vasile Roaită. 
Peste tot te impresionează noul, 
frumosul, modernul. Zone verzi, 
parcuri, perdele de atbori, ronduri 
de flori, incintă privirea așa incit 
pe drept cuvînt stațiunea și-a că
pătat numele de „orașul grădină". 
Aici am petrecut cea mai mare 
parte a timpului, aici am făcut 
plajă, băi de mare, băi de nămol. 
Aici am cunoscut confortul și buna 
deservire, aici am trăit clipe de 
neuitat. Pe nisipul fin al mării se 
întîlnesc toți cei veniți la odihnă : 
mineri, muncitori, colectiviști și 
intelectuali. Serile de neuitat au 
fost bogate în programe artistice 
prezentate de cele mai bune co
lective din țară pe scena teatrului 
de vară. Cu autobuzul am parcurs 
apoi cei 24 de km. pînă la Man
galia pentru a vizita și acest stră
vechi port. Ne-am înapoiat cu hi- 
drobuzul, navă de coastă avînd 
ocazia rară de a admira litoralul 
din largul mării. Așa au trecut 
cele mai frumoase zile de vacanță 
și iată-mă din nou în tren cu un 
bogat bagaj de amintiri revenind 
în orășelul nostru ascuns undeva 
intre munți, pentru a-mi relua ac
tivitatea pionierească, pregătin- 
du-mă să întîmpin cu forțe noi 
un nou an școlar după o vacanță 
frumoasă.

RODICA DOREANU 
clasa a Vil-a, Școala de 7 ani 

nr. 1 — Lupeni
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Muncesc 
cu randament sporit

Tot mai des se poate auzi 
printre minerii sectorului II de 
la Uricani cînd intră-n șut vor
be ca „fără 7 rîzne de om să nu 
ieșim агі", „mergem în plin așa 
că putem da 6—7 tone pe post". 
In colectivul acesta s-a statorni
cit de multă vreme obiceiul ca 
productivitatea muncii să fie cel 
puțin 6 tone pe post în medie. 
E drept că și condițiile bune de 
muncă ce și le-au creat permit 
minerilor să dea de fiecare post 
tot4naî mult cărbune peste plan. 
Pe яёйяпа creșterii productivită
ții muncii, colectivul sectorului 
a dat peste plan pînă acum a- 
proape 15.500 tone dte cărbune 
față de 10.000 tone cît a fost 
angajamentul inițial.

Cînd echipa de 
dansuri din Lu
peni a apărut pen
tru a treia 
pe scenă pentru a
executa dansul 
„Brîul pe opt", pu
blicul a aplaudat 
îndelung apreciind 
acești tineri neobo- 
siți care executa
seră pină atunci 
un dans din Ț 
Oașului și o suită 
de pe Someș cu 
deosebită măestrie. 
La „Brîul pe opt" 
primul din 
era Albu Constan
tin : un tînăr blond; 
nu prea înalt, dar 
bine legat și 
sebit de 
Pentru mulți 
tatori din 
șani, din 
Jiului și chiar din 
regiune care 
îndrăgit dansul 
popular figura 
Albu Constantin 
le este cunoscută.'
Și e firesc să fie așa deoarece de 
14 ani Albu nu a lipsit de la nici 
un spectacol prezentat de dansato
rii din Lupeni. „Azi îi e atît de 
ușor să învețe un dans nou îneît 
devine după cîteva repetiții aju
torul meu de nădejde" — ne

spunea despre Albu, instructorul 
de dansuri Viloaica. împreună cu 
perechea sa, Iacob Rozalia, Albu 
formează un cuplu mult apreciat 
de spectatorirezultatul îndelun
gatei activități artistice, a pasiu
nii, talentului și perseverenței.

Sppe noi succese 
în întrecerea socialistă !

(Urmare din pagina l-a)

au 
în

lectivele exploatărilor miniere 
creat condiții pentru a extrage 
fiecare lună cel puțin 17—20 mii 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. Posibilități mari în sporirea 
randamentelor și, pe această bază 
de creștere a producției, există la 
toate minele, în deosebi la Lupeni, 
Uricani, Vulcan și Petrila. La mi
na Aninoasa paralel cu acțiunea 
pentru creșterea randamentelor în 
abataje și suhteran, trebuie avut 
mai mare grijă ca pînă acum pen 
tru eșalonarea judicioasă a aba
tajelor în scopul evitării unor si
tuații cum a fost la sectorul I 
cînd mare parte din abataje s-au 
aflat în faze de lucru slab pro
ductive sau chiar neproductive.

Atenția tuturor colectivelor de 
muncă din Valea Jiului trebuie 
îndreptată cu mai multă precădere 
asupra reducerii continue a prețu
lui de cost. Deși, în general, rit
mul de realizare a economiilor in
dicat de Comitetul orășenesc de 
partid a fost pînă acum respec
tat și depășit, în lupta pentru e- 
conomii există la fiecare unitate 
suficiente rezerve interne care vor 
trebui folosite cit mai deplin.

In centrul preocupărilor în pe
rioada actuală trebuie sa fie lupta 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
producției; care împreună cu creș-

!

S-a înserat. In parcul ețul cu 
castani stufoși сг mărginesc sleia 
fruntașilor minei, Aninoasa lumi
nile harurilor electrice abia răz
besc • « desiș. Din cînd în cînd, 
grupuri de mineri se îndreaptă spre 
mină. Deodată aleia e cuprinsă de 
voioșia multor tineri. Fiecare duce 
cite ceva. Un acordeon, o tobă, un 
panou, cutii, pachete. Sînt membrii 
brigăzii artistice de agitație a clu
bului minier din Aninoasa. Dar 
pentru ce au pornit spre mină ? 
Să-i însoțim.

...In sala de apel construită în 
urmă cu un an, ș-a amenajat o 
scenă. Artiștii și-au propus să pre
zinte un program minerilor ce vor 
intrai- în schimbul de noapte. Cu- 
rînd sute de mineri au inundat 
sala de apel.

Cortina improvizată se trase. La 
lumina lămpilor de mină, intr-un 
decor subteran — se zăreau mineri 
muncind. Cîntecul muncii lor se 
împletea cu voia bună ce însoțește 
pe mineri la fiecare pas. Apoi a 
apărut o altă scenă, niște banei 
școlare. — elevii seraliști — și iar 
alta, muzeul de antichități al mi
nei. In programul lor artiștii ama
tori au legat munca și viața nouă

RĂSPUNSUL
. .Ideea îi aparținea lăcătușu

lui Furnade Cornel, unul din ti
nerii care se numără printre „bă- 
frtnii" membri ai brigăzii.

— M-am săturat să tot cîrpă- 
qe.se — mărturisi acesta, ca răs
puns la întrebările lui Dascălu 
și ale celorlalți. Modificarea pe 
care ne-am propus-o s-o facem 
ne va ajuta să realizăm econo
mii de tablă și de timp — lu
cruri prețioase. După calculele 
întocmite ea va face să crească 
capacitatea jgheaburilor de co
lectare de la banda de bruți Lu
peni, pentru alimentarea ciuru
rilor de rezonanță.

— Asta e sarcina noastră, 
interveni Fane, șeful brigăzii 
din care face parte Furnade, 
să executăm reparații de bună 
calitate, să prelungim viața in
stalațiilor și utilajelor de care 
răspundem, să realizăm econo
mii. Muncind în felul acesta 
răspundem grijii partidului, re
flectată și în recenta hotărîre cu 
privire la îmbunătățirea salarii
lor și reducerea prețurilor,

— Așa-i — îi răspunseră deo
dată mai multe voci.

— Dar si primit aprobare 
pentru modificarea de care ne

vorbești, întrebă unul din cei 
prezenți ?

— Cum, credeți că noi ăștia 
de la ciururile de rezonanță lu
crăm de capul nostru ? In pri
mul rînd ne-am consultat cu un 
maistru, apoi am discutat cu 
conducerea preparației și cu toții 
au căzut de acord cu modifica
rea propusă.

Dascălu Ștefan și tovarășii 
săi aflaseră ceea ce îi interesa.

— $i noi va trebui să stu
diem posibilitățile ce le avem — 
zise Dascălu membrilor brigăzii 
sale, în drum spre casă. Sibișan 
Victor cu brigada sa realizează 
economii de materiale prelun
gind viața cupelor de elevatoa
re, Drotzinger mi-a spus că bri
gada sa șî-a propus să termine 
înainte de termen lucrarea în
credințată și precum vedeți nici 
brigada de ia ciururi de rezo
nantă nu se lasă mai prejos.

..Zilele care urmară dovediră 
cu prisosință că brigada din ca
re face parte Furnade Cornel 
chiar „nu se lăsa mai prejos" 
ca celelalte brigăzi din întreți
nerea preparației.

După ce șeful de brigadă, a- 
jutat de Furnade Cornel și Che- 
laru Octavian, a terminat de

trasat pe tablă părțile compo
nente ale noului jgheab de colec
tare pentru banda de la bruți 
Lupeni, ceilalți membri ai bri
găzii au tăiat părțile trasate și 
apoi cu toții au trecut la asam
blarea jgheabului. Noul jgheab 
prevăzut cu un fund demontabil 
— după ideea fui Furnade ~r- 
modificare ce permite la uzare 
înlocuirea fundului cu un altul 
pregătit din timp, fără ca să fie 
scos din uz întregul jgheab face 
să se obțină economii de mate
riale și de timp și elimină „cîr- 
păcelile" care sînt destul dte 
costisitoare.

Rezultatele par în aparență 
neînsemnate, dar prin modifică
rile preconizate brigada lui Fane 
a contribuit la creșterea capaci
tății jgheaburilor, la prelungirea 
vieții lor, asigurînd totodată rit
micitatea procesului tehnologic 
în acest punct important al pre- 
"parației Lupeni.

Iată un răspuns venit din 
partea colectivului ce formează 
brigada cte întreținere de la ciu
rurile de rezonanță din cadrul 
preparației Lupeni, un răspuns 
care oglindește recunoștință fier
binte pentru grija părintească a 
partidului față de îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al 
• amenilor muncii.

M. M.

a minerilor de azi cu trecutul mi
zer sl minerilor.

—=★=—

Școală de asistență 
medicală

In anul 1961/1962 se va des
chide pe Itngă spitalul Petroșani 
o școală de asistență medicală 
cu patru secții ; 1. medicină ge
nerată (băieți); 2. medicină in
ternă (fete); 3. pediatrie (fete); 
4. obstetrică-ginecologie (fete).

Cererile de înscriere la exa
menul; de admitere se depun la 
Secția sănătate a sfatului popu
lar sau la direcțiunea spitalului 
împreună cu certificatul de naște
re (copie legalizată), diplomă de 
maturitate (original), certificat 
de sănătate, declarație tip din 
care să rezulte starea materială 
a candidatului sau a părinților 
și autobiografie.

înscrierile se fac pînă la 20 
septembrie a. c. Examenul dfe 
admitere va avea loc în ziua de 
25 septembrie a. c, din mate
riile următoare: anatomie și fi
ziologie, scris și oral, chimie, 
scris și oral, fizică, oral.

In cursul școlarizării fiecare 
elev va primi lunar o bursă de 
300 lei an 1, 400 lei an II, și 
500 lei an III.

terea productivității muncii sînt 
rezervele interne cele mai eficace 
pentru scăderea prețului de cost. 
Extinderea inițiativelor bune por
nite din masa de muncitori tre
buie să determine continua îm
bunătățire a calității cărbunelui ex
tras, la toate 
lor de mătase 
selor de larg

Sarcini de 
nizațiilor de 
Organizațiile‘ de partid trebuie să 
urmărească cu consecvență felul 
cum sînt duse la îndeplinire, 
în termene, măsurile tehnico-orga- 
nizatorice pentru crearea de con
diții bune de muncă în 
secte r, secție, la fiecare loc 
muncă. Totodată, organizațiile 
partid au datoria să îndrume cu 
mai multă eficiență sindicatele îi 
buna organizare a întrecerii socia
liste, în ținerea unei evidențe o- 
perative a rezultatelor dobîndite, 
popularizarea și stimularea frunta
șilor în întrecere.

Primele zile de muncă după 23 
August se dovedesc rodnice. Con
diții pentru obținerea unor reali
zări și mai bune ca pînă acum sînt . 
create și trebuie folosite din plin 1 1

вввеоввввввввввввеѳавѳеееееееееѳеоеоѳеооооооооосэооооооооооѳоооооооѳосе(9еееоас
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sortimentele, a fire- 
artificială, a produ- 
aonsum, etc.
seamș revin ojșga- 
partî’cf, ’^sindicatelor.

fiecare 
de 
de

n

I. C. 0 PETROȘANI
A

In conformitate cu 
hotărîre a partidului și guver
nului privind creșterea salarii
lor unor categorii de oameni 
ai muncii precum și reducerea 
prețului de vînzare cuamănun. 
tul U unele buniuri de consum 
și a unor tarife începînd cu 15 
august 1961 facturarea ener
giei electrice consumate pentru 
iluminat și utilizări casnic^ se 
face pe baza unui 
pe tranșe, stabilit

—- tranșa 1
— tranșa II
Mărime» tranșei l-a va fi e- 

gală cu 6 kWh/cameră și lună 
în lunile de vară — aprilie— 
septembrie — și 12 kWh/came 
ră și lună în lunile de iarnă — 
octombrie—martie, restul con
sumului de energie electrică ce 
depășește tranșa l-a formează 
tranșa II cu tarif de 0,30 
Icl/kWh.

La stabilirea tranșei I-a se 
vor lua în considerare numai 
camerele de locuit.

In cazul tarifării energiei e- 
ledrice după sistemul „patt- 
șal“ defalc are a pe tranșe se 
va face ca și în cazul existării 
contorului, fixîndu-se mărirea 
tranșei l-a in funcție de nrnnă- 

У rul camerelor de locuit. Mări 
ссммюмѳеоеоаеойееоаеоооос <>сос<ххххххх»с<х>гвсвоооооооосаооооос-ав««й^

N U
recenta

! tarlf monom, 
astfel :
0,5Q lei. kWh.
0,30 tei/kWh.

N Ț Ă 
inea tranșei a 11-a va fii egală S 
cu diferența între consumul to !j 
tal stabilit în paușal și con- 
sumnl tranșei ba.

In conformitate cu 
rile totărîrilor se —.. 
drept camere de locuit, came i 
re care servesc pentru locuit 
sau care pot primi această des- ’ 
tinație, adică atît camere de lo
cuit cît și camere de trecere 
(holuri și camere pentru per

sonalul de serviciu).
Începînd cu 26 august 1961 

organele LC.O. se vor prezenta 
la abonați pentru completarea 
declarațiilor prevăzute 
strucțiunile de facturare 
giei după noul tarif.

Abonați! găsiți lițfsă 
miciliu sînt invitați a 
zenta la sediul unităților I.C.O. 
pentru completarea declarații
lor șl depunerea lor în cutia 
specială instalată pe panoul cu 
afișarea noilor tarife.

Necompletarea și nedepune- 
rea în termen a declarațiilor a- 
trage în mod automat amîna- 
rea dreptului de reducere de ta
rif, întregul consum urtnînd a 
fi facturat cu tariful tranșei ba 
adică 0,50 lei/kWh.

Termenul de completare și 
depunerea declarațiilor este 31 
august 1961.

prevede* | 
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STEAGUL ROȘU

Situația din Brazilia № urna 
demisiei lui Jdemisiei lui

BRASILIA 28(Agerpres).
In timp ce forțele patriotice 

din Brazilia desfășoară mari 
acțiuni pentru respectarea con

tară, 
sînt 

de 
procedează la 

manevre febrile pentru a obține 
instaurarea în țară a unui regim 
antidemocratic?și anticonstituțio
nal. Aceste manevre urmăresc 
în principal de a împiedica pe 
Joao Goulart care a fost ales 
vicepreședinte, să-i urmeze lui 
Janio Quadros ca președinte 
așa cum prevede constituția 
țării.

După cum transmite corespon
dentul din Rio de Janeiro al a 
genției Reuter, la 27 august, 
Martin Rodrigues, care a fost 
numit recent ministru al Justi
ției,. a cerut convocarea unei se
siuni extraordinare a Congresu
lui care să aprobe decretarea 
în țară a „stării excepționale" 
și să acorde împuterniciri ex
cepționale pentru a lua „măsuri 
hotărîte" lui Ranieri Mazilii, in
stalat președinte ad-interim pînă 
la înapoierea lui J. Goulart din 
străinătate. Agenția U.P.I. re
latează că Mazilii a declarat că 
intenționează să propună adop
tarea unui amendament la con
stituție prin care Goulart să fie 
împiedicat să preia funcția de 
președinte al țării. Intre timp, 
după cum transmit' agențiile oc
cidentale de presă, între repre
zentanții partidelor politice de 
dreapta au loc consultări febrile.

împotriva complotului antide
mocratic se intensifică însă miș
cările de protest în întreaga ța
ră. Agenția France Presse rela
tează că în tot cursul, zilei de 
duminică în diferite orașe ale 
statului Rio Grande do Sul au 
avut loc puternice manifestații. 
Sindicatele — transmite agen 
ția — s-au pronunțat pentru a 
pararea constituției1, iar Aduna 
rea legislativă și toate consiliile 
municipale s-au reunit în sesiu
ne permanentă pentru a asigura 
venirea lui Joao Goulart la pre
ședinția țării.

In seara zilei de 27 august — 
transmite agenția France Presse 
— guvernatorul statului Rio 
Grande do Sul, Leonel Brizzola 
a adresat prin radio un mesaj 
populației în care se subliniază 
că guvernul statului Rio 
do Sul este „hotărît să 
președintele republicii,

stituției și legalității în 
cercurile reacționare care 
sprijinite? de Departamentul 
Stat al S.U.A.

Goulart, exercitarea normală și 
imediată a funcțiilor sale con
stituționale imediat după sosi
rea Iui în țară".

Agenția United Press Inter
national transmite că împotriva 
complotului reacțiunii s-a pro
nunțat și noul președinte al Ca
merei deputaților a Braziliei", 
Sergio Magalhaes. El a dat pu
blicității' o declarație în care se 
arată : „In apărarea Constituției 
și a libertății democratice nu voi 
face nici un tîrg și nu voi abu
za de președinția Camerei. Nu 
voi primi și nu voi prezenta nici 
un amendament constituțional. 
Constituția însăși prevede că nu i 
se pot aduce amendamente în 
timp de criză".

Potrivit aceleiași agenții, ge
neralul Jose Machado Lopes, co
mandantul trupelor din Catarina 
și Parana a declarat că trupele 
sale, „vor menține ordinea le
gală și vor asigura apărarea 
instituțiilor legale pe întreg te
ritoriul aflat sub jurisdicția lor". 
La 27 august pe străzile orașu
lui Rio de Janeiro a avut loc 
de asemenea o demonstrație de 
sprijin față de poziția adoptată 
de Magalhaes.

Grande 
asigure

Joao

Prăbușirea unui avion 
american

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că un avion american cu reacție 
de tipul FJ-3 de la baza aero- 

' navală Willow Grove din Pen
nsylvania, s-a prăbușit asupra unui 
magazin situat la 1 kilometru dis
tanță de pista de decolare. In 
magazin se aflau în momentul 
prăbușirii avionului peste 100 de 
persoane. Clădirea magazinului a 
fost cuprinsă imediat de flăcări. 
Peste 35 de persoane au fost rănite 
și transportate în stare gravă 
spital.

la
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La Tokio în fiecare oră 
se comit 26 infracțiuni

TOKIO 28 (Agerpres).
In fiecare oră în Tokio se comit 

26 de infracțiuni. Din ianuarie pî- 
nă în iulie a.c. în capitala Japo
niei s-au înregistrat aproximativ 
140.000 de diferite infracțiuni, sau 
cu 10 la sută mai multe decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Aceste date sînt conținute în 
„Cartea albă cu privire la infrac
țiuni" dată publicității de Direc
ția poliției din Tokio.

N. S. Hrușciov a avut o convorbire 
cu ziaristul american D. Pearson 

în problema germană
28 (Agerpres). 
transmite agenția

N. S. Hrușciov, 
dte Mi-

MOSCOVA
După cum

TASS, recent 
președintele Consiliului 
niștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
ziaristul american D. Pearson,

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

în 
de

cii care a avut o convorbire 
problema încheierii Tratatului 
pace cu Germania și a reglemen
tării situației din Berlinul occi
dental

Sifuafia din Rhodesia de nord 
s-a înrăutățit

Declarația Iui K. Kauntla
LONDRA 28 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 27 august 

în cadrul unei conferințe de pre
să la Londra, Kennet Kaunda, 
liderul Partidului unit al inde
pendenței naționale — organi
zație politică a africanilor din 
Rhodesia de nord — a declarat 
că poliția colonială intensifică 
represaliile împotriva poporului 
Rhodesiei de nord care luptă 
pentru drepturile sale legitime.

Kaunda a subliniat că repre
zentanții guvernului Angliei au 
apelat la el să nu critice acțiu
nile poliției din Rhodesia, dar

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦

de ♦
♦ — ♦ 
♦ 

a- ♦♦ 
a- *♦

dvioaoe ші-oeiws au hombanial din „овдіі" 
o plaja

ROMA 28 (Agerpres).
Toate ziarele italiene au a- 

nunțat la 26 august că avioane 
militare' vest-germane au bom
bardat din greșeală o plajă si-

el nu a putut face acest lucru. 
Kaunda a arătat că intervențiile 
lui repetate pe lîngă primul mi
nistru al Angliei, Macmillan de 
a se pune capăt represiunilor au 
rămas zadarnice.

In ultimele două-trei săptă- 
mîni, a declarat Kaunda, situa
ția din Rhodesia de nord s-a 
înrăutățit. Autoritățile coloniale 
au efectuat arestări în masă în 
rîndurile populației africane. Nu
mărul celor arestați se ridică în 
realitate la 2.000 persoane în 
timo ce autoritățile au declarat 
că au fost arestate 700 persoane.

Kaunda a cerut din nou să se 
trimită în Rhodesia de nord o 
comisie imparțială pentru anche
tarea situației. i

0. Dorii® w vizita U.R.S.s.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
La 11 septembrie a.c. președin

tele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, va soSi în Uniunea So-* 
vietică într-o vizită oficială.

-----O------
<4

Nehru a refuzat invitația 
de a vizita

Berlinul occidental
DELHI 28 (Agerpres). TASS
După cum anunță presa in

diană, primul-ministru al Indiei 
Nehru, a refuzat invitația lui 
Brandt, primarul Berlinului oc
cidental, de a vizita Berlinul oc
cidental țn timpul călătoriei pe 
care urmează s-o întreprindă la 
Belgrad și în Uniunea Sovietică.

----- O------
Minerii englezi cer majorarea 

salariilor
LONDRA 28 (Agerpres).
Tot mai multe sindicate cer în. 

mod hotărît guvernului să 
nunțe Ia măsura de înghețare a 
salariilor.

La 27 august Consiliul din 
comitatul Derby al Sindicatului 
național al minerilor a îndem
nat în numele a 34.000 de mun
citori la luptă prin toate mij
loacele posibile, inclusiv greve, 
pentru majorarea salariilor mi
nerilor. O rezoluție asemănătoa
re ,a adoptat Consiliul din Man
chester al Sindicatului Național 
al Feroviarilor care reprezintă 
peste 22.000 de salariați din 
transporturi din regiunile de 
nord-est ale țării.

»,v:

populat San Giovanni di 
de pe insula Sardinia. O 
ba de mari proporții a 
pe plajă provocînd panică 
tre cei afla.fi acolo. Alte
bombe au fost aruncate în ma

Sinis 
bom- 
căzut 
prin- 
două

cest bombardament aparțin for
țelor aeriene militare vest-ger
mane cărora guvernul italian 
îe-â- pus la dispoziție o bază în 
Sardinia pentru efectuarea 
zboruri de instrucție.

Potrivit relatărilor presei, 
ceste acțiuni criminale ale 
viatorilor vest-germani au stîr- j 
nit indignarea populației din X 
Sardinia care își amintește de X 
alte „greșeli" asemănătoare să- X 
vîrșite de avioane americane, X 
canadiene și vest-germane de X 
la bazele N.A.T.O. situate în X 
Sardinia, X

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ tuată în apropierea centrului
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
* re nu departe de țărm. Din în-
X tîmplare nu a fost nici o vilc-
t timă.
* Avioanele care au efectuat a-
* ♦

Notă externă : ZECE MII DE
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Cu veacuri în urmă, ci nd pri
mele corăbii europene acostau la 
țărmurile Africii și ale altor pă- 
mînturi necunoscute, băștinașii e- 
rau ademeniți cu bucățele de sticlă 
și cîrpe colorate. In schimbul bie
telor nimicuri, „vizitatorii- încâr- 
cau corăbiile cu bogății uriașe, 
această metodă simplă de jaf fiind 
aplicată ani și ani de-a rîndul, 
Cînd popoarele de 
„descoperite"- au îrțțeles 
sticlelor colorate și a 
jurate, colonialiștii au 
repede tactica trecînd la 
ganizat, după ocuparea 
a pămînturilor. Dar metoda „ade
menirii- n-a fost cu totul aban
donată. O dată cu trecerea vremii 
însă, aceasta a îmbrăcat forme di
ferite, fiind aplicată cu multă di
băcie. Cu toate acestea, lupta ‘ îm
potriva jafului colonialist a căpă
tat o asemenea amploare încît lan
țul robiei colonialiste se sfarmă 
Zi după zi- Zecile de state inde
pendente din Africa sînt în a- 
ceastă privință cea mai vie măr
turie.

Luptînd să se infiltreze în țările 
afro-asiatice, să ia locul foștilor 
stăpîni neocolonialiștii americani 
întrebuințează noi metode de ade
menire a popoarelor. Mai întîi 
trebuie arătat că ei condamnă ori 
de cite ori li se ivește ocazia — 
-„metodele tari- întrebuințate de 
europeni pentru ținerea mai depar
te in jug a coloniilor ce le-au mai 
rămas. Revista newyorkeză '„Ti-

pe locurile 
valoarea 

bogățiilor 
schimbat 
jaful or- 
cu forța

me" spre exemplu, demasca nu de 
mult situația grea in care se află 
coloniile portugheze din Africa —■ 
Angola și Mozambic — cu urmă
rile analfabetismului, 
muncii forțate de acolo. Indigna
rea redactorului de la „Time"- a- 
tingea punctul culminant atunci 
cînd dezvăluia „metoda inumană 
de constringere" a populației au
tohtone — Palmatoria" — adică 
bîta cu găuri, întrebuințată de 
portughezi. Cîteva lovituri cu a- 
ceasta bîtă pe palma miinii — 
spunea ,fFime‘- provoacă umflă
turi și răni care nu se vindecă de~ 
cit după saptămîni de zile I

Altui organ de presă american 
i-a revenit sarcina „să pună de
getul pe rană". „Life", publicația 
multimilionarului H. R. Luce, sfă
tuiește --„lumea libera- și în spe
cial S.U.A. să uzeze de o propa
gandă „mai subtilă" pentru „com
baterea influenței comunismului" 
în țările africane. Revista critică 
S.U.A. că nu întrebuințează, pen
tru „atragerea țărilor ce 
voltă", o propagandă vie 
„grandioaselor planuri de 
re...".

Iată deci cum faimosul 
american, de care popoarele 
se dezvolta- sînt sătule țină in 
gît, a ajuns în mîinile noilor pre- 
tendenți la dominația Africii un 
mijloc de „propagandă subtilă". 
Un asemenea „plan de ajutorare" 
a țărilor, -„ce se dezvoltă”- este și 
cel intitulat „De la popor la po-

mizeriei.

se dez' 
în jurul 
ajutora'

„ajutor"
„ce

Deficitul balanței de plăți a S. U. A
WASHINGTON 28 (Agerpres).
Ministerul Comerțului 8,Ц_.А. a 

anunțat că în cel dei-al doilea tri
mestru al anului 1961 deficitul 
balanței americane de plăți s-a 
ridicat la suma de 450 milioane 
dolari față de 288 milioane în pri
mul trimestru al acestui an. După 
cum subliniază agenția France 
Presse în cercurile guvernamentale 
americane se arată că „această si
tuație se datorează în deosebi u- 
nei evoluții nefavorabile a balan
ței comerciale a S.U.A.". Agenția 
relevă că în cel de-al doilea tri
mestru al anului exporturile ameri- 
cant au scăzut iar capitaluri im
portante au ieșit din țară pe calea

în econo- 
a cumpă- 

societăților

financiare

investițiilor particulare 
mia diferitelor țări sau 
rarilor de acțiuni ale 
străine.

Citînd „autoritățile
din Washington" agenția arată că 
„chiar dacă situația comerțului ex
terior nu se va agrava și mai 
mult deficitul balanței de plăți w 
S.U.A. va fi anul acesta de 1,5 
miliarde dolari".

ACADELE...
por" cu care neocolonialiștii ame
ricani nădăjduiesc să facă o trea
bă mat bună decit compromișii 
colonialiști europeni. Americanii 
doresc să atragă în plasă popoare
le africane și să le scoată de 
sub influența „virusului indepen- 
denței“. Și planul de propagandă 
și ajutor"- intitulat „De la popor 
la popor" a început să fie aplicat. 
Prima acțiune i vasul de război 
„Forrest Sherman" va face o vizi
tă „de curtoazie"- în 20 de porturi 
africane, avînd misiunea să invite 
la bord cit mai multi copii și să dă
ruiască fiecăruia cite o... acadea 1 
Nava militară — relatează Asso
ciated Press — „are la bord 10.000 
de acadele" pentru 10.000 de co
pii africani! Acest plan... ingenios 
este menit — după cum subliniază 
aceeași agenție — „să învingă 
munismulf- în Africa „fără o 
gură împușcătură...".

lată-i deci pe neocolonialiști tn- 
toreîndu-se la metodele de acum 
cîteva veacuri, cînd primele coră
bii ademeneau pe africani cu bu
cățele de sticlă și cîrpe , colorate... 
Intre metoda sticlei colorate și a 
celor 10.000 de acadele nu este 
nici o diferență. Deosebirea cons • 
tă în aceea că popoarele „inapo- 
ioate" nu se mai lasă păcălite cu 
acadele! „Virusul independenței' 
a cuprins întreaga Africă. Liber
tatea va triumfa definitiv și ire
vocabil și pe aceste meleaguri!
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PROGRAM DE ПАІ0
30 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă, 
10,08 Teatru la microfon: „In 
căutarea extraordinarului" de 
I. D. Șerban, 11,32 Muzică de 
estradă, 12,00 Concert de mu
zică din opere, 13,05 Pagini or
chestrale din operetele lui Offen
bach, 14,00 Buchet de melodii 
de compozitori din țări socialis
te, 15,10 Din cele mai bune pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 In slujba patriei,
18,15 Program muzical pentru 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 19,30 Pro
gram de uverturi din opere, 21,15 
Cine știe cîștigă (reluare). PRO
GRAMUL II. 12,25 Mari an
sambluri romînești de cîntece, 
13,30 La munte și la mare, 
14,03 Muzică din operete de 
compozitori romîni, 14,30 Călă
torie muzicală, 15,30 Muzică 
populară din Ardeal, 16,30 Me
lodii celebre, 16,50 Curs de lim. 
ba rusă, 18,50 „Mîndiria cea ma
re". Versuri ale poeților noștri 
închinate partidului, 19,30 Din 
schițele tinerilor noștri proza
tori, 20,00 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară (reluare), 20,30 
In pas cu știința, 21,35 Din mu
zica corală a compozitorilor noș
tri înaintași.

MIRCEA IORDACHE

CINEMATOGRAFE
30 august

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Bufonul regelui; AL. SA. 
HIA: Fii atentă, bunicufo !; PE
TRILA : Moment periculos; A- 
NINOASA : Fotografia pierdută; 
LUPENI : Adio copilărie.
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