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FRUNTAȘI DE LA MINA PETRILA

JURCA IOAN, șef de VATAFU PETRU, șef KARDA EMERIC, sef PURDA CONST., șef 
brigadă sectorul III. de brigadă sect. in. de brigadă sect. IV. de brigadă sect. IU.

LA MiNA VULCAN

Un panou interesant
La recenta consfătuire în 

problemele unei mai bur.e or
ganizări a întrecerii socialiste, 
ținută la Petroșani, sindicatul 
ruinei Vulcan și-a cîștigat a- 
precierea unanimă pentru fap
tul că a găsit forma de evi
dență a întrecerii socialiste cea 
mai simplă, mai convingă
toare.

...Cînd vin la șut minerii de 
ia Vulcan țin neapărat să 
treacă și pe la panourile cu re
zultatele întrecerii, să vadă ce 
mai e nou, cum stă fiecare bri
gadă cu întrecerea. Realizările 
înscrise acolo îi bucură, îi în
deamnă spre o mimeă mai 
rodnică.

Ceferiștii realizează 
economii mari

Mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Petroșani intensifică acțiu
nea de remorcare a trenurilor cu 

4 onaj sporit. Pe această cale ei rea
lizează însemnate economii de 
combustibil convențional. In pri
mele 5 luni ale anului curent, de 
exemplu, ceferiștii depoului au ob
ținut o economie de 3.318 tone 
combustibil convențional. Cu can
titatea de combustibil economisită 
în acest timp se pot remorca 691 
trenuri de marfă pe distanța Pe
troșani—Simeria și înapoi.

In fruntea luptei pentru realiza
rea de economii de combustibil 
cît mai mari se situează echipele 
conduse de mecanicii Rusu Petru, 
Marcu Gheorghe, Dascălu loan, 
Banu Ioan, Udrea Augustin. Ele 
au economist, în primele 5 luni ale 
acestui an între 125—170 tone de 
combustibil convențional.

Succesele sondorilor de la Livezeni
In activitatea de cercetare a 

subsolului Văii Jiului, pentru des
coperirea și identificarea stratelor 
de cărbuni, o contribuție prețioasă 
aduc sondorii de la sectorul Li
vezeni. Din Cimpa pînă in Sălă- 
truc, turlele sondelor se înalță 
peste dealuri, iar sapele lor scor
monesc fără odihnă măruntaiele 
pămîntului.

Sondorii de la acest sector au 
încheiat trimestrul II cu frumoase 
succese în muncă. Planul de pro
ducție al sectorului a fost realizat 
și depășit, obținîndu-se o viteză 
mecanică de cea. 0,65 m/oră. La 
aceasta a contribuit faptul că sec
torul a fost dotat cu 5 garnituri 
puternice de foraj „Ziff 1200“ de 
fabricație sovietică și în același 
timp a fost larg extinsă întrebuin
țarea frezelor modificate, cu 4 și 
5 dinți ceea ce a dus la avansări 
mari în locațiile care le-au folosit.

Pentru dezvoltarea în continua
re a succeselor, sondorii sectorului 
Livezeni vor începe de săptămîna 
viitoare experimentarea unor noi 
tipuri de freze — autoascuțitoare 
— prin întrebuințarea cărora vite
za de foraj va crește de 3 ori față 
de cît se obține în prezent.

— Ia uitați-vă, măi ortaci, 
spunea deunăzi Bledea loan, 
șef de schimb în brigada lui 
Domokoș Andrei lui Andraș 
Fa vel. Cojoclaru Sebastian. 
Fiilop Moise, oameni din 
schimbul său. încă puțin și 
ne o iau înainte ai Iui Zold

— De asta nu te speria Ioa ■ 
ne, ii dăm și noi mai tare și 
la urma urmei dacă ne-or în-
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Depăriind jirul amintirilor
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Pe Doțiu-baci nu-l întîlnisem 
cam de multișor. Cînd i-am dat 
binețe, m~a privit cîteva clipe 
lung apoi răspunse.

— Să trăiești feciorule. Da 
scump te-ai mai făcut la vedere 
în ultima vreme ?

-- Am treburi pînă peste cap, 
așa că...

— Treburi, ne 
cum nu-mi mai 
scapi. Vii la mine 
să stăm la un pa
har de vorbă, că 
de cînd îs la pen
sie am timp be
rechet. Și zicînd 
acestea, Doțiu- 
baci mă luă fru- __ __ _
mușel de braț și 
o pornirăm agale spre casă. Cînd 
ajungem în dreptul unei case ară
toase, Doțiu-baci împinse ușor 
portița de la intrare. Fără să 
vreau am scăpat o exclamație de 
uimire.

— Aici locuiești, Doțiu-baci ?
— Da, ăsta mi~e „bordeiul11.
— Ce bordei că~i palat în toa

tă regula.
— Chiar palat nu-i. Are două 

camere, două bucătării, două că
mări și baie.

— Dar de ce tot cite două din 
fiecare ?

Doțiu-baci zâmbi cu înțeles a~ 
poi spuse.

— Păi intr-un apartament stau 
eu și bătrîna, iar în celălalt Lola, 
fiica mea cea mare.

Intre timp am ajuns în fața ca
sei. In prag ne întîmpină Raveca. 
soția lui și Marinei, nepoțelul, un 

; băiețaș ca de vreo 4 anișori, zglo- 
; biu și jucăuș.

— Bucuroși de oaspeți ?

treburi, dar a-

minerii — răspunse gazda în timp 
ce mîna-i mare și butucănoasă 
mîngîia căpșorul nepoțelului ce i 
se urcase pe genunchi.

Apoi, în timp ce în ochi i se 
ivi o negură, începu să-și depene 
firul amintirilor.

— PLhei, dragii mei. Am casă 
și de toate, cum nici n-am visat, 
pensie dc 1200, așa că trăiesc ome-

Dar tră- 
așa doar
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Sudorul fruntaș Nicu Constantin de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani se ocupă cu răspundere și dragoste 
de calificarea tinerilor muncitori. Iată-1 în clișeu surprins de 
fotoreporterul nostru instruind pe utemistul Voinescu Gheor 
ghe, unul din noii săi elevi

— Bucuroși maică, bucuroși — 
r • ?use gazda poftindu-ne în casă-

• — Frumos te-ai aranjat
• țiu-baci — îi zic.
» — Așa cum îs aranjați

Do-

acum

nește.
- iese 

deacum de cînd 
cu vremurile as
tea noi. Treizeci 
și opt de ani am 
lucrat în mină 
din care 23 pc 
vremea capitaliști, 
lor. Munceam ca 

niște robi și tot ca a lor ne era 
și traiul. Dar ce puteam face. 
Acasă 14 frați, 14 guri flămînde 
care n-au mîncat niciodată pe să
turate, așa ca am intrat de copil 
în mină, la Vulcan. După cîțiva 
ani, mina s-a închis și am rămas 
pe drumuri. Aproape un an am 
rămas șomer. Cu greu m-au an
gajat la Lupeni ca vagonetar deși 
eram miner. Amară viață. Cînd 
ne întorceam acasă trudiți de atî- 
ta muncă ne așteptau bordeiele
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mizere, cu ciutaci în loc de scau- • 
ne și priciuri tari de scindară...

— Bunicule despre cine-i po
vestea asta ? — întrebă nepoțelul.

— Despre 
ce-i ce trudeați 
lor.

Nepoțelul a 
sfîrșit cum bunicul își depăna 
firul amintirilor. Cînd a terminat 
de povestit bunicul, nepoțelul a 
pornit la joacă. Privindu-l, Do
țiu-baci murmură ca pentru sine.

— Joacă-te puișorule că ai co
pilăria fericită și luminoasă 
vremurile pe care le trăim.

mine, despre toți 
pe vremea domni -

ascultat pînă la
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R. BALȘAN

trece ai lui Zold crezi c-o îi 
bai. Producția ciștigă, cîști 
găm și noi la plată așa că...

Au dat să meargă către pon- 
taj. Dar, au zăbovit din nou 
Jn fața altui panou unde sub 
desenul unui abataj bine în
treținut au văzut numele șe
fului lor de brigadă. Cam șters 
de ploaie și vînt, semn că sta 
înscris acolo de mult timp, 
numele brigadierului Domokoș 
și brigada sa figurează prin
tre cele evidențiate pentru ca
litatea cărbunelui și pentru 
Duna întreținere a abatajului. 
La pontaj, schimbul lui Ble- 
dea s-a prezentat bucuros, 
parcă ar fi vrut să-i spună 
maistrului: — Degeaba vei
căuta, la noi în abataj calita
tea-! la înălțime și la cărbu
ne și în muncă, iar producția... 
goale să fie, că de cărbune a- 
vem noi grijă !

...Alături de panourile cu e- 
vîdența întrecerii de la mina 
Vulcan se află unul care se o-» 
cupă de o altă temă. Acesta 
are două părți. Intr-una sînt 
trecute tot la două zile, după 
indicațiile șefilor de sectoare, 
brigăzile care-și țin în ordine 
jocul de muncă și respectă în 
îrutotul normele de protecție 
a muncii. In cealaltă parte 
sînt înscrise brigăzile care, ne
glijează această latură impor
tantă a muncii in subteran : 
buna întreținere a locului de 
muncă, sau, cu alte cuvinte, 
„uită“ de calitatea muncii 
Este panoul cel mai căutat 
dintre toate.

...Luînd măsura înființării 
unui panou care să mobilize 
ze brigăzile la efectuarea unei 
munci calitative, sindicatul șl 
conducerea minei Vulcan s-au 
călăuzit de faptul că în ce 
■privește calitatea cărbunelui,, 
colectivul minei ține sus stea
gul întrecerii pe bazin (în luna 
mai indicii calitativi ai cărbu
nelui de la Vulcan au fost cu 
2.9 la sută mai buni decît nor 
ma, iar în prima jumătate a 
lunii iunie cu circa 2,3 la sută).

Rezultatele acestei măsuri 
sînt bune. Este oare întîmlplă- 
tor faptul că extracția de căr
bune, productivitatea realizată 
In abatajele conduse de Do-

(Continuare în pag. 3-a)

Fierarii Potinteu Petru, Ilofman Teodor și Indrei loan de la Depoul C.F.R. Petroșani 
obțin lună de lună depășiri de normă cuprinse între 10—15 la sută. Hotărîți să-și sporească 
și mai ir.uit realizările ei s-au angajat, într-o recentă consfătuire de producție, să ridice pro
centul mediu al depășirilor la 20 la sută.
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JIUL A ÎNVINS DIN NOU LA SCOR

Handbaliștii romîni victorioși 
în turneul de la Belgrad

Suporterii echipei Jiul au fost 
prezenți și duminică pe stadionul 
dia Petroșani, la ultimul meci al 
favoritei lor în categoria A.

Deși meciul nu mai prezenta nici 
un interes pentru clasament, totuși 
partida a avut un caracter specific 
de campionat, cele două echipe 
luptînd cu multă ambiție pentru 
fiecare minge și obținerea celor 
două puncte puse în joc. La sfîr
șitul partidei victoria a revenit pe 

scor 
jocul

mar-
7—0

drept echipei gazde, la un 
totuși cam sever față de 
prestat de metalurgiști.

Așa cum indica tabela de 
caj la sfîrșitul partidei — 
pentru localnici — s-ar părea că 
jucătorii de la Jiul au fost net 
superiori adversarilor și că jocul 
s-a desfășurat mai mult în terenul 
metalurgiștilor. Situația de pe te
ren nu a fost chiar așa: oaspeții au 
avut de multe ori inițiativa și au 
creat faze bune de a înscrie dar 
înaintarea s-a pripit și a ratat. In 
schimb gazdele, fără a-și depăși 
cu mult adversarul, au înscris de 
mai multe ori datorită în special 
calmului și legăturii mai bune cu 
care a acționat înaintarea șî șu - 
turilor din orice poziție.

De remarcat faptul că majori
tatea golurilor înscrise au fost 
marcate tocmai în momentele de 
dominare a metalurgiștilor și a* 
ceasta datorită contraatacurilor ra
pide ale înaintării Jiului. Victoria 
echipei Jiul este pe deplin meri
tată fiind ilustrată și de raportul 
de cornere in favoarea ei : 10-1.

Scorul cu care a învins duminică 
Jiul confirmă încă odată reveni
rea puternică a echipei în ultimele 
meciuri jucate acasă, dar din pă
cate această revenire s-a produs 
tîrziu și ea nu a mai putut face 
posibilă evitarea retrogradării.

In primele minute, jocul se des
fășoară destul de lent, cu combi
nații mai mult în miilocul tere
nului, lipsit de emoții pentru por
tari.

Primul atac mai periculos se 
produce abia în minutul 9 cînd 
Manea, scăpat singur cu mjngea 
este atacat nereglementar în careul 
de 16 m. Arbitrul acordă 11 m. 
pe care-1 transformă Pavlovici : 1-0.

După acest gol se așteaptă ca 
Jiul să-și revină în atac, dar jocul 
este și în continuare slab, anost.

U. T. A MINERUL 2-0 (1-0)

Juoînd la Arad cu U. T. 
echipa Minerul din Lupeni a 
pierdut cu scorul de 2—0 (1—0)

După cum ne-a relatat te
lefonic corespondentul nostru 
A. Mica, întreaga partidă s-a 
desfășurat sub semnul supe
riorității evidente a echipei a- 
rădane care a bombardat con
tinuu poarta apărată de Mi 
halache. Și dacă scorul n-a 
luat proporții asta se datorește

Clasamentul 
1. Dinamo București 25 13 8 4 55:31 34
2. Petrolul Ploiești 25 13 6 6 55:31 32
3. Progresul București 26 12 7 7 47:32 31'
4. Steagul Roșu Brașov 26 13 3 10 52:39 29
5. Rapid București 25 10 7 8 36:35 27
6. Dinamo Bacău 26 11 5 10 35:36 27i
7. Știința Cluj 26 10 6 10 46:44 26
8. Știința Timișoara 26 10 5 11 38:42 25
9. Steaua București 26 10 4 12 53:45 24

10. U.T. Arad. 26 9 6 11 42:41 24
11. Minerul Lupeni 25 11 1 13 21:44 23
12. Jiul Petrila 26 8 6 12 39:49 22
13. Metalul Tîrgoviște 26 7 5 14 33:66 19
14. Dinamo Pitești 26 7 3 16 35:52 17

De abia la mijlocul reprizei, jo
cul se mai „încălzește" dar cei 
care atacă sînt metalurgiștii. Pe 
rînd Mureșan minutele 32 și 34, 
Alex. Lazăr minutul 35, Prandea 
minutul 39 se apropie de poartă 
dar șuturile lor sînt reținute cu 
siguranță de Crîsnic în formă bu
nă.

Spre sfîrșitul reprizei Jiul .în
cepe să-și facă jocul și în minutul 
41 Ciornoavă, care sesizează o 
ezitare a apărării oaspeților, îns
crie din apropiere : 2-0. Mai sînt 
cîteva minute pînă la sfîrșitul re
prizei și Jiul, în urma celui de-al 
doilea gol înscris, începe să joace 
ca „ceasul", combină frumos și 
mai înscrie de două ori prin Ma
nea minutul 43 cu concursul unui 
apărător care face să ricoșeze min
gea în plasă și Farkaș minutul 44 
care execută impecabil în colțul 
stîng sus al porții o lovitură de 
pedeapsă de la 18 m.

La reluare, cu un avans de 4 
goluri, jucătorii de la Jiul practică 
un joc tot mai bun, se găsesc mai 
bine, halfia trece și ea în atac, 
se apropie tot mai mult de poartă 
și șutează din orice poziție. In C. COTOȘPAN

Un nou atac la poarta echi
pei Metalul Tîrgoviște. Mingea 
expediată de Dimitriu este res
pinsă cu capul de unul dintre 
apărătorii oaspeți.

0----------------

in special portarului Mihalache 
care a fost Intr-o formă ex 
cepțională, salvlnd goluri ca 
și făcute. De asemenea, fun
dașii Vasiu, Coman și Stanclu 
și-au făcut cu prisosință dato
ria anihilînd, în cea mai mare 
parte, atacurile periculoase ale 
înaintării gazdelor.

Cîteva ocazii de gol au avut 
și lupenenii dar Cucu, staudt 
și Iot C. loan le-au ratat.

©----------------  
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minutele 47 și 52 Ciurdărescu, 
Farkaș și Pavlovici șutează puter
nic, mingile lor fiind scoase în ul
timă instanță în corner de porta
rul Andrei.

Introducerea lui Ghibea în linia 
de atac în locul lui Manea dă un 
plus de agresivitate echipei Jiul.

Scorul este majorat la 5-0 de 
Ghibea în minutul 73 care șutea
ză din apropiere. Nu trece nici un 
minut de joc și mingea, șutată 
spectaculos de Ciornoavă, se odih
nește din nou în plasă : 6-0.

Inițiativa este totală acum de 
partea Jiului. Totuși metalurgiștii, 
în urma unor contraatacuri rapide, 
ratează două ocazii bune de a în
scrie prin Cruțiu minutul 80 și 
Moisescu minutul 82 care trag pe 
lingă poartă.

Scorul partidei este pecetluit la 
7—0 în minutul 86 de către Pav
lovici care, atent la o fază, in
troduce balonul în poarta goală. 
Victoria obținută de Jiul asupra 
metalurgiștilor din Tîrgoviște este 
pe deplin meritată.

La tineret Jiul — Metalul Tîr
goviște 5-1.

RUGBi : Știința
In cadrul utimei etape a tu

rului campionatului republican 
de rugbi duminică s-au întîlnit 
echipele Știința Petroșani și 
Steaua București.

Jocul era așteptat cu mult 
interes de inflăcărații simpa- 
tizanți ai studenților deoarece, 
în acest an, favoriții lor dețin 
o formă bună situlndu-se în 
grupul fruntașilor clasamentu
lui încă de la începutul turu 
lui.

De asemenea, și echipa bu- 
cureșteană, după un îndeput 
slab, a realizat jocuri specta 
duioase la nivelul său. A fost 
o partidă specifică de campio
nat în care s-a luptat mult 
pentru fiecare minge, latura 
Spectaculoasă a întîlnirii fiind 
trecută pe planul doi.

De la începutul jocului s-a 
văzut că echipele sînt de forte 
sensibil egale. Totuși cei care 
iși impun superioritatea sînt 
Studenții care atacă tot mai 
insistent buturile adverse 
a reuși să deschidă scorul. Bu- 
cureștenii răspund cu acțiuni 
pe linia de treisferturi care 
Insă nu pun în prea mare pe 
ricol terenul de țintă al stu
denților. In continuare jocul 
se echilibrează. Totuși în mi 
nutui 31 studenții reușesc să 
deschidă scorul prin Mateescu 
printr-o lovitură de picior de 
la aproximativ 25 m.

Pînă la sfîrșitul reprizei mal

fără

In prima zi a turneului in 
ternațional de handbal în 7 
de la Belgrad, pentru „Cupa 

:Tașmaidan“, echipa masculină 
a R. P. Romîne, campioană a 
lumii, a învins cu scorul de 
113—7 (3—5) echipa Danemar
cei. Punctele echipei noastre 
au fost realizate de Schmidt 
(4), Moser (2), oțelea (3). 
Tellman (2), Costache șl Ivă- 
nescu. Pentru danezi au în
scris Hansen (3), M. Nielsen, 
Krammer, P. Nielsen și Pe
tersen.

----------------- ©-----------------

Rezultate valoroase la
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

Duminică au luat sfîrșit la 
Moscova întrecerile concursu
lui internațional de atletism 
„Memorialul fraților Zna- 
menski”. Din nou au fost în
registrate o serie de rezultate 
valoroase. In proba de 800 m. 
plat atleta Sim Kin Dan (R.P.D 
Coreeană) a realizat excepțio
nalul timp de 2’01”4/10. Bol- 
tovski (U.R.S.S.) a aruncat 
ciocanul la 68,17 m., iar Ta
mara Press (U.R.S.S.) — dis
cul la 54,16 m. In proba de 
săritură cu prăjina 5 atleți

ȘAH: DEZINTERES SAU...?
In zilele de 30 iunie și 1 iu

lie a. c. urma să se desfășoare 
In sala clubului muncitoresc 
din Petroșani cupa „2 iulie” 
la șah.

Această competiție fiind pre
văzută în calendarul sportiv al 
clubului sportiv orășenesc, co
misia de șah a trimis din timp 
invitații la nu mai puțin de 8 
asociații sportive cu secții de 
șah ca Minerul Vulcan, Mine 
rul Aninoasa, Retezatul Uri 
câni, Viscoza Lupeni, I.R.T.A, 
Știința și C.F.R. din Petroșani 
pentru a prezenta cite o echi 
pă de șah compusă din 4 se • 
niori, un junior și o senioară! 
sau junioară. Nu au fost in
vitați de a participa asocia 
țiile sportive cu secții de șah 

===r:—1 > r—---------------

Petroșani — Steaua 3-3 (3-0)
este de semnalat intervenția 
de ultim moment a lui Chiriac 
(minutul 35) care a lămurit o 
situație critică în fața buturi 
lor proprii.

La reluare studenții atacă 
în continuare însă nu cu a 
ceeași vigoare ca în prima re 
priză. Ei reușesc să mențină 
neschimbat rezultatul pînă îu 
minutul 59 cînd la o pătrun
dere a lui Ciobănel, Bărbălău 
reușește să înscrie egalînd 
scorul: 3—3. Penciu ratează

— ------ ------------©--------------- - i

„Cupa eliberării" la fotbal

Minerul Vulcan —
In cea de-a n-a etapă a 

competiției „Cupa eliberării” 
la fotbal, duminică la Vulcan 
s-a disputat meciul dintre Mi
nerul din localitate și Parîn- 
gul Lonea. Din primele minu
te, gazdele se impun desfășu 
rînd un joc colectiv cu ac
țiuni periculoase la poartă 
Rînd pe rînd Beudeanu și Rîș 
niță ratează multe ocazii fa
vorabile de a înscrie. Primul 
gol „cade“ în minutul 28 cînd 
Nagy, Ia o centrare precisă a 
lui Catroază, înscrie impara - 
biL

Prima repriză i-a sfîrșit cu

In celălalt meci, echipa Iu
goslaviei a învins cu scorul de 
12—11 (3—3) echipa R. P. Un
gare. Cel mai bun jucător 3! 
gazdelor a fost Milokvic, care 
a înscris 7 puncte. Din echipa 
R. P. Ungare s-a remarcat 
Feher, autor a 6 puncte.

Duminică, selecționata R. P.' 
Romîne a obținut o nouă vic
torie. Intîlnind reprezentativa 
R. P. Ungare, handbaliștii ro
mîni au cîștigat cu scorul de 
10—8 (8—5).

au trecut 4,40 m., victoria re
venind lui Demin (U.R.S.S.). 
O surpriză a fost înregistrată 
în proba de săritură în lun
gime : atleta bulgară Iorgova a 
cîștigat proba cu 6,16 m.

Alte rezultate : 1500 m. Ko- 
valik (R. P. Polonă) și An
dersen (Anglia) 3’49”. Vamoș 
(R.P.R.) s-a clasat pe locul 5; 
800 m. Lurot (Franța) 1’52’6/10; 
110 m. garduri Cistiakov 
(U.R.S.S.) 14”5/10; 400 m.
garduri Morale (Italia) 50”9/10; 
200 m. plat femei Repke (R.D. 
Germană) 24”.

©-------------- —

ai căror sportivi sînt clasifi • 
eați. Și aceasta pentru a da 
posibilitatea ca din sportivii 
neclasificați să se poată de 
pista cele mai bune elemente 
și de a putea face un număr 
de clasificări la acei partici- 
panți care întruneau punctajul 
prevăzut în regulamentul de 
clasificare.

Competiția de șah nu s-’a 
putut însă desfășura pentru 
că asociațiile invitate, dînd 
dovadă de o condamnabilă ne
glijență, au „uitat” să trimită 
concurenții.

Ce au de spus în legătură 
cu aceasta conducătorii aso - 
ciațliior amintite mal sus ?

S. BALO1

transformarea. Bucureștenii au 
cîteva ocazii de a modifica re-' 
7,uitatul însă le ratează.

Rezultatul întîlnirii 3—3 este 
echitabil. El arată just rapor
tul forțelor de pe teren.

De-a lungul întîlnirii s-ati 
remarcat Mateescu, Rimnicea- 
nu. Petrache (Știința Petro
șani) și Preda, Ciobănel 
(Steaua).

A arbitrat corect și autori
tar D. Manoileanu (București).

C. TAUTR

Parîngul Lonea 6-1
scorul de 1—0 în favoarea Mi
nerului.

După pauză vulcănenii ata
că insistent și reușesc să în
scrie încă 5 goluri prin Roff șl 
Rîșniță (de cîte două ori) și 
Chiceanu. Golul de „onoare1* 
al oaspeților este marcat In 
minutul 66 de către Bujora.

S-au remarcat de la Mine
rul : Beudeanu, Chiceanu, Rîș
niță, Cotroază, iar de la Pa- 
rîngul : Petcu, Mîrnea și Bu- 
ciu.

Corect și autoritar arbitra
jul Iul Ladany (Petroșani).

N. ROVENȚA 
corespondent
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telegramele adresate de N. S. Hrușciov 
și L. Brejnev șefilor noilor state 
independente Ruanda și Burundi

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
N. s. Hrușciov, șeful guver

nului sovietic, și Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au adresat președintelui Ru- 
andei, G. Kayibanda o tele
gramă de felicitare cu prile
jul proclamării independenței 
țării. In telegramă se arată că 
Uniunea Sovietică a recunos
cut Republica Ruanda că stat 
independent și suveran și că 
este gata să stabilească relații 
diplomatice cu ea.

N. s. Hrușciov și Leonid 
Brejnev au adresat primului 
ministru al Regatului Burundi, 
A. xMuhirwa, o telegramă în 
care se arată că guvernul so
vietic recunoaște regatul Bu-

-=O=-

Tratative secrete 
Adenauer-De Gaulle
PARIS 2 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 2 

iulie a sosit la Paris într-o vi
zită oficială de o săptămînă 
cancelarul R. F. Germane, A- 
denauer. Primele trei zile ale 
prezenței lui Adenauer la Pa
ris vor fi rezervate tratative
lor secrete cu președintele 
Franței, de Gaulle, și cu alți 
oameni de stat. După aceasta, 
cancelarul vest-german va fa
ce o călătorie în cîteva pro
vincii ale Franței.

Ziarele pariziene relevă că 
abordînd problemele interna
ționale la ordinea zilei Ade
nauer și de Gaulle vor discuta 
și despre divergențele care 
persistă în cadrul alianței 
atlantice în legătură cu stra
tegia N.A.T.O., „Piața comu
nă", „unitatea" țărilor vest- 
europene etc. Ziarele scot în 
evidență faptul că cu acest 
prilej Adenauer va face totul 
pentru a obține ceea ce ele 
numesc „concilierea franco
vest-germană", cu alte cuvin
te consolidarea axei Paris- 
Bonn.

*>î

Un eveniment istoric în viata poporului algerian
Intr-o atmosferă de deplin 

calm și de uriaș entuziasm po
porul algerian a votat dumini
că în cadrul referendumului 
cu privire la independența ță
rii. Alegătorii algerieni au fost 
chemați să răspundă prin „da" 
sau „nu" întrebării: „Doriți 
ca Algeria să devină un stat 
independent care să colabore
ze cu Franța în condițiile pre
văzute în declarațiile din 19 
martie 1962 ? (declarații pu
blicate după semnarea aoor - 
dului de la Evian).

Din rezultatele parțiale șt 
neoficiale reiese că din 3.116.497 
alegători înregistrați au parti
cipat la vot 2.622.403, adică 
84,15 la sută. 2.605.203 persoa
ne, adică 99,6 la sută din vo- 
tanți, au răspuns „da" și nu
mai 6.732 de persoane, adică 
0,4 Ia sută au răspuns „nu".

In felul acesta imensa ma
joritate a populației Algeriei 
s-a pronunțat pentru autode
terminare, ratificînd victoria 
obținută de poporul algerian.. 
în lupta dusă mai bine de 7> 
ani împotriva colonialismului. 
După semnarea acordurilor de 
la Evian, referendumul de du
minică reprezintă un eveni
ment istoric pentru poporul 
algerian, o etapă hotărîtoare 
pe calea eliberării lui depline. 
După 132 de ani de asuprire 
colonială, Algeria devine din 
nou un stat independent și su
veran. Statul algerian care, 
după cum credeau coăonialiș-?

șirundi ca stat independent 
suveran și că este gata să sta
bilească relații diplomatice 
cu el.

Leonid Brejnev a trimis o 
telegramă regelui Mwami 
Mwambutsa.

O declarație a partidului Uprona 
din Burundi

BRUXELLES 2 (Agerpres).
Partidul de majoritate gu

vernamentală din 
Uprona (Partidul 
și progresului național) a dat 
publicității o declarație în care 
cere retragerea 
trupelor belgiene 
toriul țării.

Burundi 
unității

imediată a 
de pe teri-

După cum relatează ziarul 
„Le Soir“, această declarație 
semnată de președintele parti
dului Uprona, salută po
ziția țărilor socialiste la O.N.U. 
cu privire la evacuarea neîn- 
tîrziată a trupelor belgiene din 
fostul teritoriu sub tutelă Ru
anda Urundi.

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

Irianul de vest trebuie retrocedat 
Indoneziei în cursul acestui an

— Declarația președintelui Sukarno —
Sukarno a spus că Indone

zia are de făcut față multor 
dificultăți, dar problema Iria
nului de vest trebuie să fie 
rezolvată înainte de toate.

DJAKARTA 2 (Agerpres).
La 1 iulie președintele Su

karno a declarat din nou că 
Irianul de vest trebuie să fie 
retrocedat Republicii Indone
zia în cursul acestui an.

Năzuințele partizanilor păcii 
din Indonezia

DJAKARTA 2 (Agerpres).
La 1 iulie Comitetul indone

zian pentru pace a organizat 
la Djakarta o adunare cu pri
lejul apropiatului Congres 
mondial pentru dezarțnare ge
nerală și pace. In declarația 
adoptată la această adunare 
se spune că lupta pentru pace, 
lupta pentru preîntîmpinarea 
unui nou război este 
pala sarcină a întregii 
și că dezarmarea este 
mentul de față lucrul 
important în lupta pentru pre
întîmpinarea unui nou război. 
In declarație se subliniază că 
pentru îndeplinirea cu succes a 
a'cestei sarcini trebuie să se 
unească toate forțele care lup-

princi- 
omeniri 
în mo- 
cel mai

tii francezi, a fost șters defi
nitiv de pe fața pămîntulul 
după victoria lor din 1847 a- 
supra emirului Abdelkader, 
pășește acum pe calea refa
cerii lui politice și juridice, a 
adevăratei lui renașteri.

Referendumul de duminică 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de avînt și de bucurie, 
demonstrînd spiritul de orga
nizare și ordine de care este 
capabil să dea dovadă poporul 
algerian. Această conștiință 
politică și disciplină morală 
subliniază o dată mai mult su
perioritatea forțelor noi ale 
istoriei purtătoare ale libertă
ții și progresului. Deși secțiile 
de vot urmau să se închidă la 
OTa 18, la Alger și Oran și în 
alte localități, datorită uria
șei afluențe a persoanelor dor
nice să ia parte la referendum, 
comisiile au hotărît să prelun
gească activitatea comisiilor 
de votare cu mult peste ora 
prevăzută.

După ce la 3 iulie vor îi pu
blicate rezultatele definitive 
ale referendumului, la 5 iulie 
urmează să se proclame în 
mod oficial independența Re
publicii Algeria. In felul aces
ta, un nou stat va apare pe 
harta politică a lumii. Procla
marea Algeriei independente 
constituie o contribuție impor, 
tantă Ia mișcarea generală 
pentru eliberarea națională în 
Africa. Lichidind un focar de 
război, poporul algerian, spri

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Polonă și Laos
VARȘOVIA 2 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

P.A.P., guvernul Republicii 
Populare Polone și guvernul 
de coaliție al Laosului au ho
tărît să stabilească relații di
plomatice între Polonia și 
Laos și să facă schimb de am
basadori.
^==

tă pentru păce, dezarmare, îm
potriva imperialismului și co
lonialismului.

Participanții la adunare au 
adresat tuturor popoarelor și 
guvernelor apelul de a ajuta 
Indonezia în lupta sa pentru 
redobîndirea Irianului de Vest 
în cursul acestui an și au sub
liniat că orice ajutor acordat 
colonialiștilor olandezi va fi 
considerat o acțiune ostilă po
porului și guvernului indone
zian. Participanții la adunare 
și-au exprimat recunoștința 
față de popoarele și guvernele 
țărilor care au acordat și a- 
cordă ajutor poporului indo
nezian în lupta sa pentru eli
berarea totală a patriei sale.

jină cauza păcii generale cau
za coexistenței pașnice.

Sarcini deosebit de impor
tante și de dificile stau în fa
ța noului stat algerian. Cei 
peste 7 ani de război au pro
vocat uriașe distrugeri mate
riale. In ultimele săptămîni 
activitatea teroristă a bande
lor O.A.S. a încercat să arun
ce Algeria într-un adevărat 
naos economic. In prezent în 
fața slăbiciunii lor evidente, 
căpeteniile O.A.S. au fost ne
voite să înceteze activitatea 
teroristă. Dar populația arabă 
Iși menține trează vigilența. 
Căpeteniile O.A.S. care n-au 
reușit să-i frîngă pe arabi, au 
reușit în schimb să-i intimi
deze pe francezii născuți în 
Africa. O.A.S.-ul a determinat 
un adevărat exod al populației 
europene din Algeria, urmă
rind să paralizeze astfel viața 
din marile orașe. Or, se știe, 
că în perioada colonialismului 
majoritatea funcțiilor de con
ducere în administrație, eco
nomie, in sistemul învățămîn- 
tului erau deținute de persoa
ne de origină europeană. Al
gerienii nu subestimează a- 
ceastă primejdie. Căci după ce 
au suferit o înfrîngere în do
meniul militar și politic, co
lonialismul speră să-și menți
nă controlul asupra economiei 
Algeriei și să împiedice ca a- 
ceastă țară să-și cucerească 
independența deplină. Sub 
steagul anticomunismului, re-

GENEVA 2 (Agerpres).
Luni după-amiază' și-a re

luat lucrările după o întreru
pere de cinci luni conferința 
internațională pentru regle
mentarea pașnică a problemei 
laoțiene, la care participă re
prezentanți a 14 state. Laosul 
este reprezentat Ia conferință 
de o delegație unică a guver-

MOSCOVA. La invitația Mi
nisterului Apărării al U.R.S.S. 
la 2 iulie a sosit la Moscova 
Raul Castro, ministrul forțe
lor armate revoluționare al 
Republicii Cuba.

ACCRA. La 2 iulie în Pala
tul de Stat din Accra a avut 
loc ceremonia înmînării Pre
miului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare" președintelui Repu
blicii Ghana, dr. Kwame Nkru- 
mah.

DJAKARTA. Președintele Su
karno a primit la 1 iulie pe 
prim-mareșalul de aviație K. A. 
Verșinin, locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S., co
mandant suprem al forțelor 
militare aeriene sovietice.

DELHI. Asupra părții de est 
a Indiei s-au abătut mari inun
dații. Apele a 17 fluvii ieșite 
din albie au inundat mii de 
mile pătrate de teritoriu, cre- 
înd o primejdie pentru aproa
pe trei milioane de oameni. 
Numai în statul Assam 200.000 
de persoane au rămas fără lo
cuință.

NEW YORK. Președintele 
Kennedy a ordonat unui nu
măr de 1000 de soldați ai in
fanteriei marine, trimiși în 
Tailanda în luna mai, să se 
înapoieze pe bordul navelor 
lor.

acțiunea urmărește să scinde
ze unitatea poporului algerian, 
să golească de conținut noțiu
nea de independență pentru 
care acest popor a dat atîtea 
jertfe.

Cuvintarea pe care repre
zentantul Partidului Comunist 
din Algeria a rostlt-o la 27 iu
nie la posturile de radio cu
prindea un avertisment îm
potriva acestei primejdii ; 
„Partidul comunist consideră 
că adevărata independență 
este aceea care ne va elibera 
definitiv de bazele militare 
străine și de aservirea econo
mică, îndeosebi în ce privește 
bogățiile noastre din Sahara" 
Comuniștii algerieni au pre
zentat un program clar și pre
cis pe baza căruia ei sînt gata 
să lupte alături de Frontul de 
eliberare națională. Acest pro
gram prevede înfăptuirea unei 
reforme agrare, naționalizarea! 
posturilor cheie în economie 
etc.

Exemplul Algeriei demon
strează limpede tuturor popoa
relor care mai sînt încă asu
prite că In condițiile raportu
lui de forțe creat în prezent 
în favoarea păcii, libertății șt 
progresului ele pot să-i sileas
că pe imperialiști să respecte 
dreptul sacru al națiunilor la 
autodeterminare. Exemplul Al
geriei dovedește încă o dată 
cu o uriașă forță de convin
gere, că orice încercări de men 
ținere a sistemului colonial 
perimat sînt sortite eșecului 
total

I. MANEA

G. M. Pușkin și A. 
au avut o întreve-

nului național de coaliție, con
dusă de ministrul de Externe, 
Quinim Folsena.

înainte de reluarea confe
rinței șefii delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A., ‘ ‘ ‘ ’
Harriman, 
dere.

Ședința 
prezidată
U.R.S.S., <

i de luni a fost 
de reprezentantul.

G. M. Pușkin.

LISABONA. Autoritățile sa- 
lazariste au hotărît să excludă 
din universitatea din Lisabona 
21 din cei 86 de studenți care 
la 9 mai au declarat greva 
foamei și s-au baricadat în 
cantina universității.

BAMAKO. De la 1 iulie, în 
Republica Mali s-a introdus o 
unitate monetară națională a 
cărei circulație este valabilă 
pe întreg teritoriul țării și în
locuiește moneda anterioa^i 
rămasă de pe timpul domhă?- 
ției coloniale franceze.

BRUXELLES. In Belgia con
tinuă să crească costul vieții. 
Incepînd de la 15 iulie se vor 
majora prețurile la unele sor
turi de produse de panificație.

OSLO. Luna iulie a adus o 
nouă majorare de prețuri în 
Norvegia. De la 1 iulie s-a ma
jorat cu 15 la sută costul bi
letelor pe căile ferate, iar pe 
unele linii de autobuze cu 20 
la sută. Au fost de 
majorate prețurile la 
produse alimentare.

MOSCOVA. La 2 
kita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a primit delegația 
Skupșcinei Populare Federati
ve a R.P.F. Iugoslavia.

asemenea 
o serie de

iulie, Ni-

PROGRAM DE RADIO
4 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Valsuri inter
pretate la acordeon, 10,08 Tea- | 
tru la microfon : „Noaptea în
cercărilor". scenariu radiofo
nic de Aurel Baranga, 12,00 
Muzică de estradă, 13,10 Mu
zică ușoară din țările Americii 
Latine, 15,30 Uverturi și co
ruri din operete, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,00 Opereta 
..Pericola" de Offenbach, mon
taj muzical-literar, 19,40 Mu
zică ușoară de compozitori ro
mi ni, 20,40 Din viața de con
cert a Capitalei, 21,40 Program 
de cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare romînesti. 
PROGRAMUL II. 13,25 Melodii 
de estradă din filme, 14,30 
Muzică ușoară de compozitori 
din țări socialiste, 15,00 Soliști 
ai Teatrelor Muzicale din țara, 
16,15 Curs de limba rusă, 17,00 
Din comoara folclorului nos
tru. 18,50 Din poezia Spaniei 
luptătoare, 20,40 Cîntă corul 
Radioteleviziunii, 21,15 Inter
pret de muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
4 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poveste sentimentală; 
AL. SAHIA: Agrafa albă; A- 
NINOASA: Spectatori în of
said: URICANI: Cerul Balti
cei. (Responsabilii cinemato
grafelor din Petrila, Lonea, Li- 
vezeni, iscroni, Vulcan. Crivi^ 
dia, Paroșeni, Lupeni, Barbă" 

; teni nu au trimis programarea 
| filmelor pe luna iulie).

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA Petroșani; Stt. Republicii nr 56 Tel. interurban 322; automat 269. Tiparul • ..6 Auvu't' Polierafie



0 organizație de bază care și-a intărit 
continuu rindurile

VIAȚA DE EARTID

forestieri care , 
și au muncit 

valorificarea

muniștilor a crescut numărul celor 
care solicitau primirea în rîndurile 
candidaților și ale membrilor de 
partid. Daaă în 1956, la înfiin
țarea organizației de bază, 2,5 la 
sută din totalul salariaților erau 
membri de partid, acum 30 la sută 
din efectivul sectorului mixt fores
tier Lonea sînt membri și candi
dați de partid. Numărînd acum 
peste 60 de membri și candidați 
de partid organizația de bază a 
devenit puternică, ea reușește să-și 
exercite cu mai multă eficacitate 
rolul de conducător și îndrumă
tor al activității sectorului. In fie
care brigadă, parchet de exploa

tare există în pre- 
zent 3—i mern- 
bri și candidați 
de partid. Ei sînt 
animatorii și în- 
suflețitorii fores- 
pentru valorifica

Cu câțiva ani în urmă, în rîn
durile celor aproape 200 de mun 
citori din sectorul forestier Lo
nea existau doar 5 membri de 
partid. Aceștia erau cu adevărat 
cei mai pricepuți forestieri, ne- 
ntrecuți in muncă, buni organi

zatori ai procesului de producție. 
Acest nucleu de comuniști a fost 
repartizat în tot atîtea brigăzi d< 
producție din parchetele forestiere 
Voevodul, Aușel, în locurile ho 
tărîtoare ale producției. In fiecare 
unitate forestieră se simțea ne
voia întăririi rîndurilor organiza
ției de bază, prin primirea de 
noi membri și candidați de partid. 
Comuniștii din or
ganizația de bază 
s-au orientat în 
primul rînd spre 
tinerii absolvenți 
ai școlilor profe
sionale, spre acei 
au pus tot sufletul 
fără preget pentru
superioară a masei lemnoase și 
depășirea indicilor de plan.

Comuniștii Bucur Vasile, secre 
tarul organizației de bază, Fabian 
Ioan și ceilalți veterani ai orga 
nizației de bază au stat de vorbă 
cu forestierii fruntași, le-au vor
bit despre partid și politica sa, 
despre cinstea de a fi membru de 
partid. Cei mai destoinici au 
fost atrași în rîndurile activului 
fără de partid. Fiecare din cei a- 
țîrcape 30 tovarăși din activul fără 
de partid a primit o sarcină con
cretă, a fost atras în acțiuni de 
îmbunătățire a procesului de pro 
ducție. Ajutați de comuniști, to
varășii din activul fără de partid 
au crescut din punct de vedere po
litic, s-au apropiat tot mai mult 
de organizația de bază. O parte 
dintre ei au fost primiți, la ce
rere, în rîndul candidaților apoi 
ale membrilor de partid. Dintre 
ei, îi amintim pe Mușcălău loan, 
țapinar, ‘Huțu Dan, muncitor la 
gater, Șiklodi Tamaș, mecanic de 
locomotivă, Florea Petru și Șo- 
recău Solomon, lăcătuși, toți mun
citori de nădejde, cu o bună pregă
tire politică și profesională.

Prin activitatea însuflețită a co-

judicioasă a pădu-

de muncă, membrii 
de partid înregis- 

însemnate în munca 
de

tierilor în lupta 
rea superioară a masei lemnoase 
și exploatarea 
rilor.

La locurile 
și candidații 
trează succese
lor, în îndeplinirea sarcinilor 
partid. Forestierii Popovici Andrei, 
Savin Costică, Corobea Cristian. 
Lobdă Constantin, Anton Vasile, 
Tudoroiu loan și ca ei toți ceilalți 
forestieri primiți recent în rindu
rile membrilor și candidaților de 
partid se bucură de apreciere și 
stima întregii mase de muncitori. 
Membrii și candidații de partid 
sint la locurile de muncă exemple 
demne de urmat. Gateristul Aio- 
nesei Constantin, a cărui fotogra
fie se află la loc de cinste pe pa
noul de onoare, lună de lună îm
preună cu schimbul său taie cu 
25—40 m.c. mai mulți bușteni de 
gater decît prevede sarcina de 
producție. Fruntași în muncă sint 
și țapinarii Popovici Andrei, care 
își depășește cu 10—15 la sută 
norma de producție, fochistul Jitea 
loan, care împreună cu mecanicul 
Șiklodi Tamaș a transportat în ul
tima perioadă din exploatările fo
restiere cu aproape 500 m.c. mai 
mult material lemnos decît planul 
de transport și a realizat peste 
3.000 tone kilometrice.

Călăuzit de Hotărîrea plenarei 
al P.M.R. din 23—25 aprilie 
cu privire la întărirea conti- 
a rîndurilor partidului, bi- 
organizației de bază din sec-

Secția nr. 1 de croitorie din cadrul cooperativei „Sprijinul 
minier“-Lupeni execută lucrări de bună calitate, fapt care ii-a 
adus aprecierea clientelei.

IN CLIȘEU: Maistrul croitor Biro Dominic, conducătorul 
secției, discutind împreună cu croitorii Rădulescu Irina și Durlă 
Marin despre proba întlia a unui taior.

-=O

C.C 
1962 
nuă 
toul
tor și-a îndreptat activitatea spre 
atragerea în rîndurile candidaților 
de partid a forestierilor care lu
crează nemijlocit în parchetele de 
exploatare, oameni care aduc un 
aport deosebit la valorificarea su
perioară a masei lemnoase, mun
cesc cu rîvnă pentru traducerea în 
viață a sarcinilor pe care Congre
sul al III-lea al partidului le-a pus 
în fața forestierilor.

Z. ȘUȘTAC
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Am fost redată vîefii 
muguri. Se lucra 
rondurile pentru

și
venit cu 

rugăminte, 
știu dacă 

poate, dar 
dori să se scrie la ziar

să dea in 
de zor la 
flori. Puteam să rămîn mai 
prejos ? Primăvara mă che 
ma afară, deși de un timp 
nu mă simțeam bine. Din 
tr-o dată, cerul mi s-a pă 
rut plumburiu,

s-a 
în

M-am pome
nit în spital, 
înconjurată de 
medici. Pe 
am citit satis-

apoi totul 
încețoșat 
juru-mi...

Strijoare tătre redacție

toată, se 
parcă să con-

primăvara asta 
ea după ce-și

chipurile lor 
facția pe care ți-o dă dato 
ria împlinită. Curînd am 
aflat ce se întimplase cu 
mine. După ce mi-am pier
dut cunoștința, doctorul, 
chemat în grabă, m-a inter 
nat în spital. Și încă în a 
ceeași zi, tov. dr. Lăpădatu 
Constantin, Medic em.erit, 
asistat de fiul său, dr. Lăpă
datu Emil, m-au și operat 
scăpîndu-mă din gblarele 
morții.

Aș vrea 
cunoștința 
sebită pe
dat-o medicii și surorile me
dicale ale spitalului unificat 
Petroșani, să le urez multă 
sănătate și putere de muncă 
pentru a-Și putea îndeplini 
misiunea lor nobilă, pusă în 
slujba apărării vieții celor ce 
muncesc.

Harnic, priceput și bun gos
podar — așa apreciază colec
tivul de muncă al secției chi
mice de la termocentrala Pa - 
roșeni pe mecanicul Bologa 
Dorofteî. Intreținînd în bune 
condițiuni agregatele stației de 
tratare a apei industriale, Bo- 
îoga Doroftei a reușit să eli
mine complet defecțiunile po
sibile și să realizeze importan
te economii.

• IN CLIȘEU : Mecanicul Bo- 
. -gi Doroîtei controlînd nive
la apei in recipientli metalici.

un pm mM
(Urmare din pag. l-a), J

mokoș Andrei, Zbld Francisc. 
Drob Gheorghe, Zaharia Con 
stantin, Boyte Pavel, Hupyadi 
Ioan, sînt cu mult superioare 
celor planificate. Nici decum. 
Ordinea, curățenia, armarea 
corespunzătoare, sculele bine 
îngrijite și folosite au permis 
brigăzii Iul Domokoș Andrei să 
muncească cu un randament 
de peste 6,20 tone pe post în 
medie, celei a lui Hunyadl 
loan să extragă peste plan în 
luna mai aproape 900 tone de 
cărbune, permit ortacilor lui 
Vass Martin să obțină avansări 
mari, să dea galerii bine lu
crate, trainice.

Exemplul minei Vulcan ar 
putea să fie urmat de toate 
exploatările, pentru că peste 
tot există brigăzi de mineri 
ale căror realizări ar putea fi 
mal bune dacă s-ar acorda a- 
tenția cuvenită nu numai ca
lității cărbunelui ci și organi
zării muncii. Trebuie să ajun
gem ca toți minerii să spună1 
cu justificată mîndrie : „Acest 
abataj este al nostru, îl în
grijim".

La Vulcan s-a făcut Începu - 
tul. Un început bun.
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• PUBLICITATE
Mai zilele trecute, la re 

flacție a venit o femeie între 
două vîrste.

— Nu știu cui să mă adre 
sez, spuse ea oarecum timi
dă. Doresc să public in ziar 
o scrisoare. Mă cheatră Zeicu 
Teodora, soțul meu lucrează 
la Depoul C.F.R. 
Petroșani 
am 
o 
Nu 
se 
aș
despre un fapt...

Imbujorîndu-se 
opri, ezitînd 
tinue.

— Știți, în
— continuă
adună gîndurile — am fost 
la un pas de moarte. Acues 
iată-mă în plină putere. Da 
că cele prin care am trecui 
s-ar fi petrecut pe vremea 
cînd muncitorii și familiile 
lor nu aveau parte de îngri 
jire medicală și tratament 
gratuit, de prețuirea de ca 
re ne bucurăm astăzi, dato
rită grijii partidului, alta ar 
fi fost soarta mea. Cu sigu 
ranță aș fi fost sortită mor
ții. Despre asta aș vrea să 
scriu la ziar.

Și începu firul povestirii... 
...In cartierul nostru, al 

ceferiștilor, pomii prinseseră
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LA PREPARATIA LUPENI

Pași importanți pe calea
In ultimul timp, la prepara- 

ția Lupeni s-au făcut noi pași 
importanți pe calea tehnicii 
noi. Pentru colectivul prepa- 
rației Lupeni, ridicarea nive
lului tehnic al producției con
stituie un factor important in 
Sndeplinirea sarcinii de a da 
industriei siderurgice mai mult 
cărbune cocsificabil.

Montarea ciurului de rezonanță 
va asigura o productivitate 

mărită
O clasare mai bună a căr

bunelui supus preparării și 
creșterea productivității mun
cii au fost probleme pe care 
conducerea preparației și ie-a 
propus să le rezolve printr-o 
lucrare de investiții care pre
vedea Înlocuirea ciurului fix 
de la capătul jgheabului III 
cu un ciur de rezonanță. Lu
crarea a și fost efectuată, iar 
după ce vor fi terminate ulti

mele finisării ea va fi dată în 
exploatare. Prin înlocuirea ciu 
rului fix montat la capătul 
jgheabului III cu un ciur de 
rezonanță, se asigură crește
rea productivității la reclasa 
re, se prelungește durata de 
funcționare a instalației res 
pective.

0 inovație valoroasă...
N-a trecut mult timp de cîndi 

la cabinetul tehnic al prepa
rației Lupeni a fost înregistra
tă inovația : „Aparat de luare 
automată a probei de cărbu
ne" realizată de ing. Hercsîk 
Francîsc.

Inovația a și fost aplicată. 
Rezultatele obținute prin 

folosirea aparatului de luare 
automată a probelor de căr 
hune a determinat conducerea 
preparației să ia măsuri de a- 
plicare a ei mai largă. Ca 
prim pas în această direcție a

să-mi exprim re 
pentru grija deo 
care mi-au acor-

TEATRUL DE STAT
„VALEA JIULUI"

prezintă :
Marți 3 iulie, ora 20

la clubul Aninoăsă I
Miercuri 4 iulie, ora' 20,30! ; 

la cîubul Lupeni •
Joi 5 iulie, ora 20

la clubul Vulcan i
Simbătă 7 iulie, ora 20

la Petroșani i 
„NĂPASTA" 

dramă în 2 acte 
de I. L. Caraglale

Regia și scenografia :
Ion Petrovici

Vineri 6 iulie, ora 20
la Petroșani 

„TREI GENERAȚII" 
Piesă în 3 acte 

de Lucia Demetrius
Simbătă 7 iulie, ora 18 

la Petroșani ■ 
„O POVESTE

NEMAIAUZITĂ"
Piesă în două părți 

de AI. Popovici
Duminică 8 iulie, ora 17

la Petroșani : 
„O POVESTE 

NEMAIAUZITĂ" 
Regia : Al. Miclescu

Scenografia : Emil Moise ;
Duminică 8 iulie, ora 20 

la Petroșani i
„DOI MEDICI"
Piesă în 2 părți
de Hans Pfeiffer

tehnicii noi
tost confecționat un nou apa 
rat de luat probe, care zilele 
acestea a fost pus, de aseme 
nea, in funcțiune.

Lucrările de pregătiri și 
montări au fost efectuate de 
către tovarășii Feher Simian, 
Benkovics Ștefan, Regeni Ro
mulus și Florea Oliviu, sub di
recta conducere a inovatoru
lui și a maistrului Regeni Pa- 
veL

...și o modificare
Cerințele producției mărite 

ae cărbune cocsificabil au fă
cut simțită necesitatea măririi 
debitului de alimentare a ba
teriilor de zețaj cu cărbune de 
granulație de 0—10 mm.

Lucrările de modificare, În
credințate echipei conduse de 
priceputul lăcătuș Tziller Carol, 
au și fost terminate. Prin a- 
ceasta s-a obținut creșterea 
randamentelor la bateriile de 
zețaj.

A. G. V. P. S.
Filiala Petroșani

Oferă iubitorilor de drume
ții și peisaje de munte condi
ții bune de cazare și hrană 
LA CABANA AUȘEL

Drumul spre cabană, pre
sărat cu peisaje de o frumu
sețe rară, poate fi parcurs 
pînă la punctul numit Valea 
Popii cu autocamionul, iar 
de aici mai departe pe jos — 
1-1 1/2 oră.

TAXE DE GĂZDUIRE 
AVANTAJOASE :

6 lei de persoană (pentru 
24 de ore) în dormitoarele 
comune
10 lei de persoană (pentru 
24 ore) în camerele cu 1—3 
paturi.
Vînătorii și pescarii sportivi 

precum și familiile lor bene
ficiază de o reducere de 50 
la sută la taxele de găzduire.

Vizitați cabana și masivul 
muntos Aușel.


