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Construcțiile de obiective social- 
culturale cunosc în anii noștri o pu
ternică 
portant 
mă tot 
așezări

JKtwe ale «uatilerilor 
foreitlerl

■ Muncitorii forestieri din Valea 
Jiului au înregistrat pe cele două 

, dScade trecute din luna septem
brie noi realizări. Astfel, pe aceas- 

■ tă perioadă sarcinile prevăzute au 
fost depășite dîndu-se peste plan 
întomnate cantități de lemne: la 
bușteni gater rășinoase - 
ne lemn rășinoase mină 
me.
mc-.
câți, 
etc.

Pe I. E. Petroșani, pe cele două 
I decade, planul producției globale 
a 'fost realizat in proporție de 
H&16 la sută, iar al producției 
marfa- - în proporție de 103.75 la 
sută. ..a mai mare contribuție 
la obținerea acestui succes l-a 
adus. sectorul Cîmpu lui Neag, prin 
exploatările Cîmpul Mielului, Va
lea Boului și altele.

1 457
418

cherestea rășinoase — 192 
traverse normale — 277 bu- 
leftm de foc — 85 m steri

I

Realizări la complexul C.F .R.
592000 kg fier vechi predate ofelăriilor

dezvoltare. Valea .Jiului, ira- 
bazin carbonifer, se transfor
mai mult într-o salbă de 

modernizate, cu cartiere fru
moase, construite după cerințele con
fortului. Realizarea unui asemenea 
program de lucrări, necesită din 
partea constructorilor ■ o muncă en
tuziastă, plină de însuflețire.

Ce a fost aici, cu două decenii in 
urmă ? Ce este acum și cum va ară
ta această Vale.în viitor? Să arun
căm o privire peste timp 1

Uricani — cîteva căsuțe, pajiști;

Intre anii 1959-1963 s-au realizat 
alte 130 blocuri cu 4 475 apartaiuec- 
te, 5 școli avînd cîte 16 săii Se 
clasă în Petroșani, Vulcan, Lonea, 
Lupeni, Uricani, două complexe 
U.C.E.C.O.M. (în Petroșani și Ьвреві-), 
un cămin cu 300 locuri, un amfitea-

' tru și un grup de laboratoare la 
Institutul de mine, 3 sisteme com
plexe de aprovizionare cu apă po-. 
(abilă (în Petroșani, Lupeni, Vulcan)? I 
s-a modernizat drumul Petroșani-Lo- 
nea și o serie de străzi. în orașul 
Petroșani.

Dacă se adaugă și ceea ce se exe
cută în 1964 — încă 1 660 apartamente

li

Se înnoiește gaterul
Au îmbătrînit mașinile era con- 

stafarea lucrătorilor de la gaterul 
Lone*- cînd se întâmpla o „înfun- 
dare“. Intr-adevăr, utilajele aveau o 
vechime- de zeci de ani și nu mai co- 
“soundeau cerințelor actuale 
"Gonducerea sectorului. Lonea a 
luat, anul acesta măsuri pentru îri-î 
uairea’ .acestei secții. Astfel în vară, 
aici , a -fost montată ■> mașină nouă; 
puternică, mddernă. După montare, o 
■echipă de dulgheri a început con-- 
ștrucțîa unei .hale noi de lucru. Pînă 
acum ш fost ridicate cadrele de 
Susținere a acoperișului, urmînd ca 
țfftti la 28 septembrie hala să fie a- 
oonerită, iar la 30 septembrie gale
ră] să fie dat în funcțiune provi
zorie.

In același timp, muncitorii Balog 
Nicoiae, Gores Ioan, Szilagyi loan, 
Bugur Gheorghe, Gîldău Samson, 
Juritlescu Maria fac și stoc de buș
teni îneît odată cu începerea lucru
lui ie fie materie primă — bușteni 
—* din 
condus 
hotărît 
noului 
40-50

plin. Colectivul gaterului, 
de tov. Dumitrescu Ioan, este 
ca prin folosirea din plin a 
utilaj să prelucreze zilnic 
m c bușteni.

Muncitorii ceferiști din cadrul 
secției L 5 Petroșani sînt preocupați 
de colectarea și expedierea fierului 
vechi. In acest scop au fost organi
zate diferite acțiuni de colectare, la 
care a luat parte, pe lîngă muncito
rii din echipele de întreținere și per
sonalul tehnico-admînistrativ din 
centrele secției și a districtelor.

Acest fapt a făcut ca pe unitate, 
cantitatea de fier vechi colectată și

retopire să. crească 
De la începutul anu- 
prezent a fost colec- 
cantitatea de 592 000 
Angajamentul luat a

predată pentru 
în permanență, 
lui și pînă în 
tată și predată 
kg fier vechi,
fost și el depășit cu 112 000 kg. Cele 
mai mari cantități de fier vechi au 
fost colectate și predate de către 
districtele Petroșani, Subcetate 
Pui.

A crescut tonajul pe tren
In stația C.F.R. Petroșani există 

o permanentă preocupare pentru 
compunerea tuturor trenurilor la 
maximum, de tonaj. întregul perso
nal ce se ocupă cu compunerea tre
nurilor de marfă - impiegați de 
mișcare, șefii de manevră și mane- 
vranții - se interesează îndeaproape 
de sosirea vagoanelor pentru anii-- 
mite direcții de mers pentru a le pu
tea introduce în primele trenuri ce 
se formează. Acest lucru a făcut ca 
tonajul pe tren să crească în per

manență. In primele 20 de zile 
lunii septembrie, toate trenurile 
marfă ce au circulat au avut în me
die cîte 26 tone în plus peste tona
jul normă, ceea ce înseamnă peste 
25 000 tone mărfuri transportate în 
olus cu aceleași mijloace de frac
țiune. S-au evidențiat în această 
muncă impiegații de mișcare Bol- 
dura Ioan, Jumanca Constantin și 
Oprea Ioacbim, precum și șefii de 
manevră David Ioan, Murăreț Dumi
tru și Făget Vasile.

Mărfuri încărcate peste plan
planului 
atenției

de 
tu- 
ac-
In

- Ж
Realizarea ritmică a

transport este în centrul 
turor ceferiștilor de pe raza de
tivitate a R.C.M.-ului Petroșani, 
acest scop toți se îngrijesc pentru 
asigurarea la timp a tuturor sta 
țiilor cu vagoanele goale necesare 
încărcării mărfurilor planificate, pre 
cum și a celor prezentate la trans 
port în afară de plan.

In acest scop, pe lîngă vagoanele 
dirijate de pe alte R.C.M.-uri sînt

i »

Cartierul Braia-Lupeni se innoiește. In ultimii trei ani, aici au fost con
struite 16 blocuri noi însumînd 650 apartamente moderne, un frumos ci
nematograf cu 500 locuri, iar anul acesta cartierul se mai îmbogățește 
cu alte

IN

inlosite la încărcare toare vagoanele 
prevenite din descărcări proprii. A- 
ceastă preocupare a făcut ca în fie- 
are zi să se- încarce peste plan în

semnate cantități de mărfuri. De la 
îceputul lunii septembrie și pînă în 

prezent s-au încărcat peste sarcinile 
planificate 40 931 tone 
mai bune realizări au 
de către ceferiștii din 
can, Lupeni. Pettoșani

mărfuri. Cele 
fost obținute 
stațiile Vul- 

și Bănița.

Crește numărul inovațiilor
La cabinetul tehnic al E. M. Lo

nea au fost depuse de la începutul 
anului 28 de inovații, din care 12 
au fost aplicate în producție adu- 
cînd însemnate economii postcalcu- 

late. Printre 
inovațiile apli
cate se numără 

Recondiționa- 
ventilatoa-

relor pneumatice de diam. 300 
diam. 400“, autor Emanoil

tăwnunîstul Cerba Ioan este șeful unei echipe de e- 
• Tectricieni din sectorul electromecanic al minei Petrila.

1 . De fiecare dată, lucrările de reparații executate de că- 
. ire meseriașii acestei echipe sînt făcute în termen și 

de: bună calitate.
IN CLIȘEU: Tovarășul Cerba loan, înainte de în

ceperea șutului.

și 
400“, autor Emanoil Iosif, 

„Modificarea sistemului de prindere 
a ușilor de la vagonetul de 10 tone", 
autor Groza Iosif și altele.

Pentru activitatea lor rodnică, ino-i 
vatorii sînt stimulați cu însemnate 
sume de bani. Pînă în prezent ino
vatorilor de la E. M. Lonea li s-au 
acQjdat prime în valoare de 9 200; 
lei. t

3 blocuri avînd 90 apartamente și un frumos complex comercial. 
CLIȘEU: Vedere din noul

— locuințe insalubre, locuri 
Vulcan clădiri șubrede, 

băcănii, ateliere meșteșugărești, case 
cu ziduri din bolovani de gresie ni
sipoasă; Petrila — terenuri virane 
si căsuțe din bîrne de brad; Petro
șani - Idealitate/ cu terenuri nefo
losite în jur. căsuțe mici în oraș. 
Așa arăia Valea Jiului.

Anul 1949 reprezintă începerea unei 
activități intense în domeniul con
strucțiilor social-culturate în Valea 
Jiului. Perioadă se poate împărți 
în douf : primii 10 anî și apoi ac
tivitatea din cadrul șesenalului. O 
enumerare succintă a realizărilor din 
fiecare perioadă ne va da imaginea 
muncii depuse.

In anii 1949-I95b s-au construit în 
Valea Jiului 180 blocuri cu 3 495 
apartamente 118 case în șir cu 937 
apartamente. 20 cămine cu 4 849 lo
curi, 5 cluburi și cinematografe cu 
1900 locuri. 4 cantine cu 2 300 
curi, 9 dispensare și spitale cu 
paturi, . 5 școli cu 1 950 . locuri, 
fabrică de pîine, un depozit ' 
mărfuri, două sedii 
3 ‘ corhptexe: hidrotehnice. (captări, 

■ conducte;4 , rezervoare у aențru alimen- 
- tarea, seu apă) în Uricani și Retro- 
. șani. Toțodata, în această perioadă 

s-a modernizat drumul Uricani-Pe* 
troșani. ' ‘ ,

cartier Braia.

LA MINA ANINOASA

Lupeni 
virane;

Ritm susținui de muncă 
de investiții 
planul pe nouă luni în valoa
re de 341 000 lei.

Printre lucrările terminate, și 
date în .funcțiune la termenele 
stabilite se numără galeria 
de legătură spre puțul. nou 
Sud lă orizontul IX, galerie ' 
care are o lungime de 1 800 
m 1, cu un profil de 17,1 m p; 

folo- un pian înclinat în culcușul 
stratului III orizonturile IX-X 
Piscu. O altă lucrare impor
tantă terminată 
de aeraj între 
VIII—IX Priboi, 
lungime , de 140 m 1. 
terminarea la , timp a 
lucrări s-a asigurat : 
locurilor de muncă de 1 
zontul IX Priboi.

Pentru mecanizarea comple
xă a locurilor de producție 
subterane este necesară extin
derea sistemului energetic de 
forță. In acest sens se exe-

Ea sectorul de investiții de 
la mina Aninoasa a avui loc 
marți 22 septembrie a. c., re
cepția stației de pompare și a 
bazinelor pentru colectarea a- 
pelor subterane de la orizon
tul IX, Această lucrare, de 
mare importanță în desfășura
rea procesului de producție, a 
fost terminată și dată în : 
sință la termenul fixat.

Cu această ocazie am 
nut faptul că muncitorii 
torului de investiții de 
E. M. Aninoasa în cursul a- 
cestui an au respectat întoc
mai termenele de dare în 
funcțiune a tuturor lucrărilor 
miniere prevăzute în plan și 
au obținut chiar , un avans 
față de graficul de execuție. 
Astfel, în perioada care a tre
cut din acest an, minerii și 
instalatorii sectorului au exe
cutat lucrări în plus față de

reți- 
sec- 

la
este suitorul 

orizonturile 
care are o

Prin 
acestei 
aerajul 
la ori-

10-
230 

o 
de 

administrative,

i
I

în sectorul ’
I

cută : stații de transformatoare 
la orizonturile IX Priboi și 
VIII — mbdiu^ Aninoasa. Și 
la aceste lucrări partea mi
nieră este terminată, urmea
ză acum partea de montaj ce 
se execută conform graficului.

Trebuie să amiutim faptul 
că lucrările de investiții la 
mina Aninoasa se desfășoară 
în așa fel, îneîț planul anual 
de dare în funcțiune se va 
respecta întocmai. Sectorul a 
cerut chiar o suplimentare de 
peste 3 milioane lei pentru pla
nul pe trimestrul IV. Aceasta 
desigur va contribui și mai 
mult la dezvoltarea minei, la 
îmbunătățirea condițiilor de 
lucru în subteran prin crea
rea de. noi posibilități de me- ' 
canizare și perfecționare a 
tehnologiei extragerii cărbune
lui din adîncuri.

Ing. M. BARA

noi—rezultă că în 15 ani Valea Jiu
lui s-a îmbogățit cu 10563 locuințe, 
apoi cu noile complexe de clădiri 
ale Institutului de mine din Petro
șani, ale școlii profesionale din Lu
peni. sediul sfatului popular orășe
nesc, fabrica de pîine Petroșani, clu-

DUM1TRU TURNĂ
inginer șef adjunct al T.R.G.H.-Deva

. (Continuare in pag. 3-a)

Ne scriu coresțMMMienții

Cu planul depășit
Complexul de deservire publi-) 

că din Lupeni, dotat cu secții < 
de croitorie, cizmărie, coafură, l

$

tricotaje, se bucură de apreciere )
.......... £ s

< ( fI

i

din partea clienților. Atenți față 
de pretențiile clienților, mese
riașii care prestează serviciile 
execută lucrări de bună colita- > 
te. Acest fapt atrage zilnic nu- І 
merosi clienți. Ca urmare, toate < 

......................  - l
>
$ < s
f ) )
f 
c
■» I
5

Irina. Pentru felul în care îi de- < 
servesc pe clienți merită să fie l 
evidențiate și Georgescu t Roza- $ 

................ " S c < / J 
i

.scoliile complexi ui își «epășesc 
lună de lună planul. De pildă, 
secțiile croitorie . și 
și-au depășit planul in fiecare 

г lună, de la începutul anului, cu 
; 2, respectiv, 14 ■ la sută. Printre 
' meseriașii care au adus o con- 
1 iribuție de seamă la obținerea 

acestui succes se numără pan
tofarii Floricel Marin, Pateanu 
loan și croitoreasa Vlădtdescu

cizmărie

lia, Constantin Vasilisa, Cazan 
Maria.

IOAN ARDBLEANU

Pe seama 
: productivității muncii

’l -eft-
ț In primele 8 luni ale acestui

' an, colectivul de muncă al sec-j 
torului V de la E. M. Lonea a

1 extras peste sarcinile de plan ]» 
/ 8446 tone de cărbune, i

mitent, viteza de avansare a i] 
(crescut cu 25,2 la sută, față de

aceeași perioadă ă anului trecut. 
Rezultatele obținute au fast 
realizate pe baza sporirii pro
ductivității muncii. Ca urmare a 
aplicării inițiativei „două tim
puri pe schimb și aripă",,,a bu
nei organizări a muncii in a- 
bataje, productivitatea muncii a 
crescut de la începutul anului 
de la 2,103 tone pe post la 2,258 j 

i tone pe post. Printre cei care ? 
5 au obținut randamente ‘mari se ( 
S numără minerii Petric Simion și > 
r Rulcsar Lrancisc. c S

ȘTEFAN NAGY 5
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S
î

<

{
('
£



2 STEAGUL ROȘU

Expunerilor în fata utemiștilor — LA I R H A M
ufi conținut viu, concret, 

bogat în fapte
in cadrul adunărilor generale ale 

organizațiilor U.T.M., la joile de ti
neret și cu prilejul altor acțiuni, 
se fac tot mai frecvent expuneri 
In scopul educării comuniste a tine
retului, mobilizării Iui la muncă en- 
tnalestt pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid în opera de desă 
vfrșire a construcției socialiste in 
patria noastră.

Expunerile pentru tineri abordeaza 
cele mai diverse teme: lupta partidu
lui pentru libertatea și fericirea po 
porului, realizările obținute de popo
ral nostru, sub condueerea partidu
lui, in cei 20 de ani care au trecui 
de la eliberare, marile drepturi și 
libertăți asigurate celor ce muncesc 
de statul nostru socialist, perspecti
vele pe care le au astăzi tinerii de 
a-și Înfăptui cele mai îndrăznețe vi
suri. Se fac, de asemenea, tot mal 
frecvent expuneri despre progresul 
tehnic în minerit și în celelalte do
menii de activitate, despre principa
lele sarcini economice care stau în 
fața colectivelor minelor și întreprin
derilor, despre disciplina în produc
ție, despre modul de comportare in 
producție, in societate, despre înaltele 
trăsături morale care caracterizează 
tînăra noastră generație.

Tinerii mineri și muncitori, utemi?- 
tH urmăresc cu interes aceste expu
neri, căci ele îi ajută să înțeleagă 
mai profund importanța muncii lor, 
să muncească mai bine, să fie la 
înălțimea încrederii și prețuirii de 
care se bucură.

Aceste expuneri, care ocupă un loc 
de seamă în ansamblul muncii poli
tico-educative ce se desfășoară cu 
întreaga masă de tineret, pot și tre
buie să aducă un aport mai mare 
mobilizarea tinerilor pentru îndepli
nirea sarcinilor ce la stau în față. 
Pentru aceasta este însă necesar ca 
expunerile care se fac în fața ute
miștilor să aibă asigurate un bogat 
conținut de fapte concrete luate din 
Însăși munca șt viața tinerilor cărora 
li se adresează,

Este meritoriu că la mina Lupeni, 
bunăoară, se fac expuneri despre 
progresul tehnic în industria extrac
tivă. Uneori insă aceste expuneri au 
un conținut general, se referă la 
progresul mineritului pe plan mondial 
șl numai în treacăt amintesc că mi
na Enpeni, cea mai mare și mai mo-

r In fiecare dimineață, înainte de în
ceperea lucrului, utemista Deja Iri
na, de la I.R.T.A. Petroșani, se de
plasează în birourile și atelierele au
tobazei pentru a distribui muncitori
lor ziarele la care sînt abonați.

Iai-o pe difuzoarea voluntară 
Doja Irina, pregătindu-se să împartă 
ziarele.

dernă exploatare carboniferă din Va
lea Jiului, are up înalt grad de me
canizare. Comitetul U.T.M. are dato- 

* ria de a lua măsuri de îmbogățire 
a acestor expuneri eu exemple eloc
vente din cele pe care le oferă mi
na. In adîncui acestei mine au fost 
introduse utilaje de o înaltă tehnici
tate cum sînt combina, plug de’ căr
bune, susținerea metalică ele., iar 
expunerile care se fac despre pro
gresul tehnic să-i ajute pe tinerii 
mineri să cunoască problemele legale 
de folosirea din plin a tehnicii noi 
în condițiile specifice ale minei Lu
peni, să le trezească interesul pen
tru cunoașterea lor, pentru ridicarea 
propriei lor pregătiri profesionale. In 
acest scop comitetul U.T.M. trebuie 
să solicite sprijinul comisiei ingine
rilor și tehnicienilor «I conducerii 
sectoarelor.

La mina Aninoasa — ca de al'iel 
și la celelalte mine și întreprinderi 
din Valea Jiului — se țin deseori 
în lața minerilor expuneri despre 
disciplină. Destui de rar insă aces
te expuneri sînt ilustrate cu exemple 
locale, atît pozitive, cît și negative 
Sînt aici hrigăzi în care lucrează 
multi tineri, între care cele condu
se de Cristea Aurel, Schneider Ггап- 
cisc, David loan, care obțin succe
se remarcabile datorită unei munci 
disciplinate. Alte brigăzi șchioapătă 
din cauză că nu se folosește din plin 
timpul de lucru, se mai fac absențe 
nemotivate, liste adevărat, cunoaște
rea acestor exemple, spre a fi in
cline in expunerile ce se fac m 
fața tinerilor, necesită documenlare, 
necesită preocupare pentru selecționa
rea și analizarea lor. Dar aceste e- 
forturi trebuie depuse, pentru că fap
tele concrete conving, pentru că în 
felul acesta tinerii învață să-și ana
lizeze în mod critic propria lor ac
tivitate, să tragă învățăminte din mo
dul în care muncesc.

Nu există domeniu in care munca 
și viața din Valea Jiului să nu ofe
re un bogat material faptic necesar 
exemplificării și îmbogățirii expuneri
lor ce se fac în fața utemiștilor, în 
cadiul manifestărilor ce se organizea
ză în scopul educării comuniste a 
tineretului. Organizațiile U.T.M., în
drumate și sprijinite de organizațiile 
de partid, trebuie să asigure expu
nerilor un bogat și convingător con
ținut faptic, sporind prin aceasta c- 
ficiența lor in munca de educare co
munistă a tineretului.

♦
♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ 
♦
♦ ♦♦
♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ ♦♦ 
♦ ♦ 
♦♦ ♦

♦
♦ ♦
♦ ♦♦ 
«
♦ 
«♦

♦ ♦
♦♦ 
♦
♦♦ 
♦
♦ 
♦

Gheorghe, mi-

Sirena a oestit sfîrșitul unei zile 
de muncă. Din toate colțurile gu
rii de mină Cimpa II încep să a- 
pară grupuri de oameni, Indrep- 
tîndu-se spre ieșire. Pe fețele lor 
citești bucuria, satisfacția îndrep
tățită, care își are izvorul în mun
ca entuziastă din adîncul pămîn- 
tuiui pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Privindu-i, nu poți 
să nu-i observi și pe tinerii lacotă 
Troian și Nițescu 
neri in brigada lui 
Baciu Ioan din 
sectorul II, pe Ru- 
su G. Ioan și
Ivoșcu Gheorghe, ajutori de miner 
în aceeași brigadă, pe Barthu 
Ioan, Moșie Gheorghe și Jurca 
Nicolae, vagonetari la gurile de
rostogol ale frontalului condus de 
Baciu, toți tineri cu bune rezul
tate în lupta pentru mai mult căr
bune.

— Tinerii din frontalul lui Baciu 
loan spunea too. ing. Lașcu Ana, 
membră în comitetul U.T.M. ol mi
nei Lonea, contribuie zi de zi la 
îndeplinirea sarcinilor economice 
ce stau în fața sectorului nostru, 
la realizarea angajamentelor asu
mate In întrecerea socialistă. In a- 
cest an, spunea too. Lașcu Ana, 
brigada lui Baciu loan — formată 
din tineri — a extras de pe stratul

Tinerii își petrec în mod util timpul liber
invitațiile au fost impărțile. Ti

nerii sectorului de transport al mi
nei Uricani, printre care Șerbănieă 
Vasile, Georgescu Nicolae, Zaha- 
rescu loan,: Florescu Vintilă, Răgat 
Constantin, precum și alți eviden
tial) in întrecerea socialistă au fost 
poftiți să ia parte la seara de odihnă 
organizată pentru ei la dub.

Alți tineri, iubitori ai .naturii, 
printre care tovarășii Tudoran Mi
hai, Saraforeanu Constantin, Bala 
Mihai și Boroi Gheorghe au fost 
chemați să participe în masivul Re
tezat la un concurs de orientare tu
ristică. Și mulți alți tineri au fost 
invitați la alte activități sportive 
sau L'ultural-arnstîce.

Organizarea timpului liber consti
tuie o preocupare de seamă a comi
tetului U.T.M. de la mina Uricani. 
Organizațiile de bază U.T.M. prevăd 
în planurile lor de muncă acțiuni 
privind folosirea utilă și plăcută a 
timpului liber al tinerilor. Jn acest 
scop s-au întocmit și planuri comu
ne ale comitetului U.T.M.. clubului 
din localitate și Asocialie: sportive 
„Retezatul".

Rezultatul ? Sălile clubului găz
duiesc tot mai mulți tineri veniți să 
împrumute o nouă carte din biblio
tecă, să discute pe marginea unei 
lucrări tehnice, să asculte prezenta
rea unei cărți nou apărute sau să 
ia parte activă la o seară literară 
ori la un concurs ghicitoare,, să cîn- 
te și să danseze. Mulți din ei au 
îndrăgit cartea și au devenit purtă
tori ai insignei „Prieten a) cărții".

Printre prietenii cărții se numără 
tinerii Bodea Ioan, Hada .Maria, 
Ursesc u loan ș. a. Alți tineri .jțcțb 
vează pe tărîmul sportului. Frații 
Venther Nicolae și Anton, tinerii

Fier vechi 
pentru otel nou

Organizațiile U.T.M. de pe șantie
rul de construcții Vulcan înmănun- 
chiază zeci de tineri inimoși, care 
s-au evidențiat în numeroase acțilini 
de colectare a fierului vechi.

Tinerii de aici au colectat și pre
dat recent I.C.M.-ului 6 500 kg fier 
vechi, iar de Ia începutul anului ei 
au expediat oțelăriilor hunedorene 
cantitatea de 14 500 kg fier vechi.

Printre tinerii care au participat 
la recenta acțiune de colectare a fie
rului vechi se află utemiștii Calota 
loan, Dud aș Mihai, Sima Dumitru 
și Anastase Constantin.

o tonă
pe post față de cea

3 mai bine de 13(Jb tone cărbune 
peste plan și a sporit productivi
tatea muncii cu aproape 
de cărbune 
planificată.

Tovarășa 
cu pasiune 
din sector,
cinste sarcinile de producție. Ti
nerii Karacsonyi Iosif, Agache Du
mitru, Băloșa Constantin, Brin- 
dașan Jeon, Costina Florian, ies u

Lașcu Ana ne-a vorbit 
și despre alți tineri 
care își îndeplinesc cu

au mai 
lucrurile 
afli „se- 
subteran, 

mineri.

neori moi tîrziu din mină. Cine 
nu-i cunoaște poate să zică că nu 
și-au realizat planul și 
rămas să lucreze. Dar 
nu stau așa. De orei să 
crețul" întirzierii lor în 
te poți adresa maiștrilor 
șefilor de brigăzi și fiecare îți va 
spune același lucru :■ Acești tineri 
constituie exemple și pentru alții. 
Șut de șut, lună de lună, ei mun
cesc cu însuflețire peniru ca bri
găzile din care fac parte să-și 
realizeze cu cinste planul de pro
ducție și angajamentele de între
cere. Pentru meritele lor, au fost 
declarați eoidențiați în întrecerea 
socialistă.

Ga acești tineri, în sectorul II 

Radulescu Ioan, Boroi Gheorghe și 
încă vreo |5 sînt candidați la titlul 
de polisportiv.

Utemistul Dorofte Gheorghe poa 
fi văzut In sala de șah. ori în sala 

de repetiții fiind artist amator ș; 
elev al Școlii populare de artă din 
Petroșani. Cu toate aceste, multiple 
ocupații, tînărul Dorolte își găsește 
timp pentru a-t ajuta și pe alb 
tineri să-și organizeze timpul liber

Cînd se ivește cite un tînăr сап. 
nesocotește îndrumările primite și 
își irosește timpul liber fără nici un 
rost, ori are o comportare nedemnă, 
cazul ajunge să fie discutat în adu
narea generală a organizației de 
bază U.T.M. din care face parte cel

Tînărul Deatcu Ioan se numără printre cei mai vrednici meseriași din 
atelierul de întreținere al I.I.S. Viscoza — Lupeni. In fiecare lună el își 
îndeplinește cu cinste sarcinile economice și executa lucrări de calitate. 
Pentru succesele obținute în procesul de producție, el a fost declarat în lu
na trecută evidențiat în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Tînărul Deatcu Ioan Ia locul său de muncă.

al minei Lenea sînt încă mulți. 
Ceea ce caracterizează activitatea 
marii majorități a acestora este 
simțul răspunderii pentru obține
rea unor indicatori de plan supe
riori celor planificați; peniru folo
sirea judicioasă a timpului de 
lucru.

îndrumată permanent de orga
nizația de partid, organizația 
&.T.M. din sector se străduiește 
să facă din fiecare tlndr un parti- 

qlnduri de. oiit&r...
cipent activ la îndeplinirea sarci
nilor economice, un bun cunoscă
tor al meseriei pe care și-a ales-o. 
La baza muncii organizației U.T.M. 
stă activitatea educativă, folosirea 
unor forme și mijloace variate 
peniru educarea tinerilor. Expune
rea unor conferințe, folosirea in
structivă a timpului liber, organi
zarea de intUniri între tineri și 
fruntașii întrecerii socialiste sini 
doar ciieva din mijloacele folosite 
de organizația U.T.M. din sector 
pentru îmbunătățirea muncii tine
rilor.

In munca de creștere și educare 
a tinerilor, organizația U.T.M. 
cere sprijinul muncitorilor cu o 
înaltă calificare profesională, a se

vinovat. Așa au ajuns tinerii Nuță 
llie și Călina Marin în discuția a- 
dunării generale pentru beții și scan
dal.

Folosirea timpului liber în mod 
util și plăcut se oglindește atît în 
activitatea de producție a tinerilor, 
cît și în viață. Nu înhmplător ma- 
pritatea tinerilor sînt evidențiați în 
Întrecerea socialistă- Cu entuziasmul 
țe-i caracterizează, tinerii de aici 
au participat la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a orașului 
nou, la colectarea unei cantități în
semnate de fier vechi, la amenajarea 
anei noi baze sportive și la reams- 
najareâ celei existente.

M. MICA

♦
filor și maiștrilor. In cadrul întll- 
nirilar aceștia arată tinerilor cum 
trebuie să muncească mai bine în 
subteran pentru ca planul de pro
ducție să fie îndeplinit ritmic. O 
astfel de Iniilnire a avut toc și 
între șeful de brigadă fatal Ve- 
sile și mai mulți tineri. Brigadie
rul a oorbit tinerilor despre felul 
cum trebuie să-și organizeze тип- 

' ca la frontul de lucru, despre im
portanța economică pe care o ar» 

aplicarea inițiati
vei „două ctmpuri 
"pe schimb și ari
pă de abataj" în

abatajele cameră. Dornici ca re
zultatele lor să fie tot mai bune, 
tinerii Ilea lean. Stanca Petru, 
frații Dolha Vasile și Grigore. 
Boboc Dumitru și alții muncesc 
din ce in ce mai bine.

In trimestrul IV al acestui an, 
tinerii sectorului II, alături de 
vîrstnici, sînt hotărîți să munceas
că măi bine, să adauge ta cele 
6126 tone cărbune extrase pînă In 
prezent peste plan, noi cantități 
de producție de bună calitate, să 
reducă cu 0,50 lei prețul de cost 
pe tona de cărbune extras.

♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦ 
♦
♦

*♦
♦

♦♦*
*

*♦

♦
*♦
* 
t- 
«• «• 
<• 
♦

г. ȘUȘTAC



aTEAGOC ROȘU 3

STRĂPUNGEREA
Excavatorul nu stă o clipă: o ro

tire, brațul își înfige cupa în malul 
abrupt, o altă rotire și pamîntul 
este golit în autobasculantă — pa 
tru cupe fac o încărcătură și mașina 
poate pleca. In locul ei, este prezen
tă însă alta, îneît excavatorul lu
crează din plin, fără preget.

Maistrul Mureșan Gheorghe pri
vește mulțumit activitatea continuă 
a excavatorului, indemînarea meca 
nicului Butucel Constantin, care 
manevrează diferitele manete ale co
menzii mașinii, șirul nesfîrșit al au
tocamioanelor care transportă pă- 
mînt.

...Lucrările pentru străpungerea 
noului drum prin dealul Banița au 
început cu săptămini în urmă. Dar. 
greutăți nenumărate li s-au pus oa
menilor in cale : alunecări ide teren, 
izvoare subterane. „împingeri'1 ale

Pentru hortenziile lui ianuarie
Cînd iarna iți împinge omătul pînă 

la ușă și îți arunCă în ochi pospaiul 
mărunt de nea. ori îți biciuie obrajii 
cu minusculeie-i ace de gheață, o ur- 
я., verdeață naturală, ori o floa
re cît de mică și de modestă e o a 
devărată bînecuvînfare.

Ca să crească și să înflorească h 
plină iarnă, florilor le trebuie căldu
ră. O căldură mai vie decît aceea pe 
care termometrul o măsoară în gra
de și diviziuni : • căldura omenească

Nu de mult, în cartierul I.ivegeni 
alături de șantierul unde se împlinesc 
visurile noastre, s-a mai deschis un 
șantier : șantierul- florilor. Mic ce-i 
.drept, nu cuprinde deocamdată decît 
3 sere incubatoare. Aici, într-una din 
sere, vor încolți la temperatura po
trivită hortenziile și begoniile, pri- 
mulele și lalelele, cate vor trece mai 
apoi în celelalte două sere incuba
toare unde se vor dezvolta și vor 
înflori. Gospodarii de la l.C.O. Pe
troșani, care au proiectat și exe
cută lucrarea ci: mijloace pțpprji, 
urmăresc în viitor centralizarea în 
acest punct a tuturor serelor de flori 
din Valea Jiului, intenție lăudabilă 
și întrutoiul realizabilă. Deocamdată 
însă și-au propus să termine piuă la

Mereu evidential
Ținerii Ambruș Martin, Șink Fran- 

> jC, Grecu Pavel, Gherghely Emeric 
și alții de la U.R.U.M. Petroșani 
se situează cu regularitate în frun
tea întrecerii socialiste. Pe acești ti
neri evidențiați ii caracterizează hăr
nicia și conștiinciozitatea de care 
dau dovadă în procesul de produc
ție. Ei execută lucrări de bună ca
litate și își depășesc lună de lună 
cu pînă la 40 la sută sarcinile de 
producție.

Acești tineri entuziaști, precum 
și utemiștii Bogdan Mircea, Kiss 
Teofil, Măciucă Florea și alții au 
participat recent la o acțiune pa
triotică in cadrul uzinei unde au 
descongestionat rampa de iticărcare- 
descărcare.

M. NEGRUȚ 
corespondent

LA GUftA DE MINA JIEȚ

Colectivele gazetelor de perete 
trebuie reactivizate !

In sectoarele minei Lonea există 
mai multe gazete de perete care 
aduc o contribuție importantă fa mo
bilizarea muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție și angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă. Se poate spune că gazetele de 
perete din sectoarele I și VIII se 
ocupă temeinic de tratarea proble
melor legate de organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste, de in
troducerea noului în producție, de o- 
glindirea felului în care muncesc bri
găzile fruntașe și evidențiate.

Din păcate unele colective de re- 
; dacție ale gazetelor de perete se 

ocupă insuficient de oglindirea efor
turilor oamenilor muncii pentru în
deplinirea și depășirea planului. Un 
exemblu în această privință 11 con

malurilor multe. Brigada de fundații 
a lui Kovece Zoltun, zidarii în pia
tră Ciobanii Vaaile și Molnar 
loan, cu echipele lor, nu s-au 
dat bătuți. Malurile abrupte au 
fost tăiate, s-a pus în activita
te un excavator pe pneuri, ca
re a curățat dărâmăturile, fundațiile 
surpate au fast resăpate și betonate, 
apele izvoarelor canalizate, adueîn- 
du-șe cu încetul lucrările la normal.

Acum excavatorul mare poate lu
cra din plin. Zilele acestea dealul 
Banița va fi străpuns de panglica 
noului drum realizare de seamă 
în construcția acestei căi rutiere 
modernizate. Maistrul Mureșan CiheOr- 
ghe este hotărât ca pînă Ia sfîrșitul 
lunii viitoare să execute toate zidu
rile de sprijin, canalizările, balasta- 
rea patului șoselei. Astfel, circulația 
autovehiculelor va putea trece pe 
noul traseu, care este mult mai ușor.

I octombrie aceste 3 sere incubatoa
re. Iar atunci cînd central» termică 
nr. 1 dip cartierul Lfvezeni V va fi 
terminată, sera va fi racordată la 
centrală de unde florile vor primi 
căldura necesară.

Odată сц această lucrare se fac 
tot cu mijloace proprii - ■ mici 

reparații Ia serele de flori existente 
în celelalte localități ale Văii, care 
vor mai fi folosite o. vreme. De ase
menea. se completează la capacita
tea proiectată inițial sera de flori de 
la Lonea. Cînd știi să-ța gospodărești 
cu chibzuință fondurile poți realiza 
lucruri frumoase...

La iarnă cînd veți apropia de fața 
îmbujorată de frig o hortenzie înflo
rită veți simți pe obraz căldura o- 
menească eu care se îngrijesc de flori 
gospodarii de ia l.C.O. Petroșani

I. CfOCLEI

Carnet : Spre Obîrșia Lotrului
Geana zării se deschide molcom. 

In lumina viorie a zorilor, -uiele de 
argint ale stelelor pălesc încet, to- 
pindu-se în depărtările nemărginite 
ale adîncurilor albastre.

Vălul unduios al celii diafane se 
ridică ușor de prin văile reci, dez
văluind priveliști mărețe. In apro
pierea imediată se ridică se
mețe virfurile Ciobanul ! 944
m, Pietrele — 2 155 m și Rus - 
2 306 m, iar deasupra norilor, depar
te în zări, arătîndu-și circurile gla
ciale se profilează giganții de șțin- 
că . Cîrja — 2 404 m și Parângul 
Mare 2 518 m înălțime.

In tăcerea adîneă, răsună de de
parte zgomot de motor. Prin valea 
Jiețului, urcă spre pădure autoca
mioane cu remorci, autoîneărcătoare 
Duduitul lor sparge liniștea văilor 
vestind dimineața, o nouă zi de mun
că. Da. Aici, în spatele Parîngului, 
unde au fost stăpîni doar ursul și 
capra neagra, au venit oamenii, Au 
spart stîneile cu dinamită, au arun
cat poduri îndrăznețe peste pîraie vi
jelioase, au înscris serpentine inge
nioase pe coastele abrupte ale cul

stituie colectivul de redacție al gaze 
tej de perete din sectorul IV. Gazeta 
a rămas de multă vreme în pără
sire. Sînt expuse articole care da
tează din luna iulie a.c. sau din 
prima jumătate a luni» august.

Față de această situație se pune 
întrebarea : biroul organizației de 
bază din sectorul IV al minei Lo
nea nu a înțeles încă rolul și im
portanța gazetei de perete ? Mai de
grabă socotim că este vorba de o 
neglijență a acelora care sînt che
mați să facă din gazeta de perete 
un propagandist, un agitator și un 
organizator colectiv.

Colectivul de redacție al acestei 
gazete, alcătuit din tov. Boca Ște
fan, Laboș Carol și Bratoveanu Ghe- 
orghe desfășoară o activitate nesa
tisfăcătoare. El nu are format un

A N I Ș I
(Urmare din pag. l-a)

btțrile din Petrii* și Lonea, noui 
cin**n*togr*l din Lupani, lată un Ы 
lanț bogat în înfăptuiri realizate în 
anii noștri, construcții cu care ne 
putem mîndri pe buna dreptate.

Exploatările miniere se dezvoltă 
continuu, se deschid mine noi, creș
te populația bazinului carbonifer. Se 
vor dezvolta însă și localitățile. Ve

pinisajul apartamentului 2Ю6 ale pe șantierul Lioezeni-Petroșani. se 
desfășoară din plin.

lată-i, in clișeu, pe comuniștii Barbă V. Constantin și Barbu I. Con
stantin. execuiind montajul timplăriei la ferestrele apartamentului 2000.

chile cariiere vor dispare, locul lor 
fiind luat de ansambluri proportio
nate de blocuri, cu 4-9. etaje, în
conjurate de zone verzi de agrement, 
complexe comerciale, școli, dispen
sare, cinematografe, garaje auto, spa
ții pentru construcții de complexe 
Sportive.

Pentru îmbunătățirea continuă . a 
circulației se vor constrm bulevarde, 
și moderniza străzile. In Petroșani 
se va executa un drum de ocolire 

milor păduroase Pîriul Ursului, Groa
pa seacă. Gîrbov, Ghereș, l'îrîul. Ci- 
Uanu — sînt tot atîtea jaloane ale 
loului drum forestier, care urcă tot 
mat sus în munți, către Obîrșia Lo-j 
irului.

Camioanele au ajuns sus, la o 
înălțime de cea. 1 700 in altitudine. 
O vale largă, plină de bușteni de 
brad tăiați — cea. 12 000 mc lemn 
de rășiiioase, ,e așteaptă, Șc-feri'i Pfliș 
loan, Maxim Vasile, Macadan Con
stantin își aprind cite țigară pînă 
ajutorii lor. împreună cu forestierii 
din brigada lui Sicoi T. Nicotae pre
gătesc încărcarea. Se grupează buș
tenii, se leagă cu cablu și... moto
rul mașinii ridică lemnele sus în au
tocamion. fără a fi nevoie de nici 
un efort omenesc. Ce lucru minu
nat : nu mai trebuie imping cu ța- 
pina buștean după buștean, nu-și ru
pe nimeni umerii săltînd trunchiurile 
grele. Muncitorii stau și privesc pi
uă autocamionul de fabricație ro- 
mînească — se încarcă singur I

Cibanul este — deocamdată punc
tul terminus al acestei frumoase șo
sele forestiere, care pătrunde adine 

corp larg de corespondenți voluntari, 
care să scrie articole la gazeta de 
perete și nu muncește pe baza unui 
plan. In , tot cursul anului, colecti
vul de redacție nu a realizat mai 
mult de 4 sau 5 ediții. Vinovat de 
acest lucru se face și tov. Geamănu 
Constantin, responsabil eu munca de 
propagandă și agitație în biroul or
ganizației de bază, Care nu îndru
mă colectivul gazetei de perete asu
pra felului în care trebuie să mun
cească.

Intr-un fel asemănător se prezintă 
și gazeta de perete a organizației 
de bază nr. 5 de la gura de mină 
Jieț. Cele citeva articole, din prima 
jumătate a lunii august care mai 
pot fi văzute și acum la gazeta de 
perete, tratează probleme care și-au 
pierdut valabilitatea. Oare din prima

FAPTE PUBLICITATE
ее nu va mai trece prin centru, le
gat de cartierul de jos cu 4 pasaje 
peete oale* I*f»tă. Pentru asigura
re* transportului in comun se vor 
executa complexe ale 16.0 la Pe
troșani și Vulcan, dotate cu garaje 
și ateliere moderne, ae va moderni
za drumul de acces la cabana Rusu. 
loc de agrement mult vizitat.

\ a fi realizată alimentarea gene
rală eu apa a Văii Jiului, prin exe

cutarea unor noi captări la Taia 
și Jieț și o captare la Cîinpu lui 
Neag cu stații de tratare și o con
ductă magistrală ce va aduce apa 
pînă 1» Iscroni.

Este o scurtă trecere în revistă 
a anilor frecați de la eliberare, a 
prezentului și viitorului fericit pentru 
oamenii muncii din Valea Jiului, o 
parte din marile realizări care au 
ransformat Valea plîngerii în Valea 

fericirii.

in spatele masivului Paring. In cu
rând însă se va schimba situația : 
acum se lucrează la defrișarea unui 
nou traseu care anul viitor va face 
legătura cu Obîrșia Lotrului, raeor- 
dîndu-se in șoseaua alpină Noveci- 
Sebeș.

...Autocamioanele încărcate, gonesc 
ia vale pe pantele abrupte ale dru
mului forestier. Cheile Jiețului își ara
tă toată frumusețea lor; colțurile săl
batice ate stîncilor, șuvoaiele de 
spumă ale izvoarelor care se prăvă
lesc din piatră-u piatră, întunecimea 
brazilor măreți — oferă priveliști 
care incintă ochiul.

Pe aici erau, de milenii, izvoarele 
tăcerii, împărăția ursului din zmeuriș, 
a caprei negre cocoțate pe cleanțurile 
stîncoase. Acum, omul a luat în 
stăpînire bogățiile munților, folosindn- 
le spre binele lui. încă un colț săl
batic a fost învins. Răsuna în el 
simfonia măreață a muncii libere, 
creatoare de bunuri și frumuseți!

Este victoria omului, în luptă cu 
natura : un nou bazin forestier au
rul verde al pădurilor este valori
ficat I

ȘTEFAN MIHAI

jumătate a lunii august nu a mai 
intervenit nimic nou în activitatea 
minerilor din sector ? Nu au existat 
realizări sau lipsuri care meritau să 
fie oglindite ? Au existat fără îndo
ială, însă ele au rămas neobservate 
de colectivul de redacție format din 
tovarășii David Gheorghe, Stanici 
Augustin, Blagit Gheorghe, Huszar 
Ernest și Smida Iosif II, precum și 
de către tov. Drăgan Nicolae, se
cretarul organizației de partid din 
sector.

Este cunoscut ca minerii din sec
toarele IV și V obțin zi de zi re
zultate tot mai frumoase în întrecere. 
Ele nu sînt însă popularizate la ga
zetele de perete pentru a stimula 
activitatea celor ce se situează la 
loc de frunte în lupta pentru mai 
mult cărbune.

Cu sprijinul birourilor organizați
ilor de bază gazetele de perete din 
sectoarele IV și V de la gura de 
mină Jieț trebuie să-și îmbunătățeas
că activitatea 1

f ANUNȚ J)
Deținătorii de motoci- ;î 

ciete, motorete și scutere, ii 
dm Valea Jiului sînt ru- ii

I gați a participa fa ședin- ;i
i‘ ța organizată de organele ii 
І* miliției, ce va avea Іею în ii 
ii ziua de 27 septembrie a.c. ii 
ii ora 9, după cum urmeari: І; 
îî In sala constructorul lin îi 
ii orașul Petroșani vor par- ii 
ii ticipa locuitorii din Banița, ii 
ii Petrila, Lonea, iscroni și ii 
li Petroșani. îj

' ІІ In sala clubului I.C. Fri- ii 
ii mu om orașul Vulcan vor ii 
ii participa locuitorii din A- ii
II ninoasa și Vulcan. ii
i in saia clubului sindicatelor i; 
І din orașul Lupani vor par- ii 
i ticipa locuitorii din Cîm- ii 
i pu tui Neag, Uricani și Lu- ii 
i peni. ii

I. L I. WHI 

aduce la cunoștința în
treprinderilor de stal, 
organizațiilor coope
ratiste și persoanelor 
particulare, că vinde 
deșeuri de lemn de 
brad la prețul de 7 
bani/kg.

Doritorii se vor pre
zenta la sediul I. С. T. 
Paroșeni, cu cereri 
scrise, zilnic, între O- 
rele 7-12.

PROGRAM DE RADIO
25 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică dis
tractivă, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Scene din opere, 9,00 Fol
clorul muzical al regiunilor patriei 
— melodii din Moldova, 10,вЗ Din 
creația de muzică ușoară a compo
zitorilor noștri, 11,02 Muzică din e- 
perete, 12,37 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 13,00 Pagini vesele 
din opere, 14,10 Muzică ușoară de 
Vasile Veselovski, 14,30 Emisiune de 
basme, 15,00 Melodii populare. 16,30 
Muzica ușoară interpretată de er- 
chestre de coarde, 16,45 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II, 17,00 Me
lodii populare cerute de ascultători,
17.30 In slujba patriei, 18,50 Соя- 
cert de muzică ușoară, 19,30 Aspecte 
de la Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P.R., 20,40 In
terpret de odinioară ai muzicii 
populare romînești, 21,15 Momente 
din istoria literaturii romtne (XXXVI) 
Al. Davilla. 21,45 Muzică ușoară in
terpretată de Yma Sumak, 22,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 8,36 

’Muzică populară, 10,00 Pagini or
chestrale din opere, 11,15 Muzică de 
balet, 12,00 Din muzica popoarelor,
12.30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul 1 (reluarea emisiunii din 24 
septembrie), 13,30 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur, des
pre „Puțină gramatică" (reluare), 
14,10. Soliști de muzică populară, 
15,05 Muzică ușoară romînească, 
18,00 Muzică ușoară, 18,30 Lecturile 
dumneavoastă preferate, 19,30 Teatru 
la microfon : „Piața ancorelor" de I. 
Stock, 21,55 Interpret de muzică u- 
șoară.

Cinematografe
25 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cei 7 magnifici; REPUBLICA: Lu
mea mare a celor mici; PETRILA: 
Noua prietenă a tatii; LONEA — 
MINERUL : Cauze drepte; ANI- 
NOASA: Clubul cavalerilor; LU- 
PENI - CULTURAL: Dragoste 
lungă de-o seară.
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Vizita delegației parlamentare romîne 
în Franța

PlMftS 23 Corespondentul Ager- 
, pres, Georges Dascal, transmite:

Miercuri dimineață, delegația par
lamentară romînă, condusă de preșe- 
dintefe; M.A.N., Ștefan Voitec, a vizi
tat Mttzeul Luvrii.

Delegația a fost însoțită de Pierre 
Baudis, membru al Biroului Adună
rii Naționale franceze.

La invitația președintelui Consiliu
lui municipal al Partidului, Jean Le- 
garet, delegația a făcut apoi o vi
zită la Primăria orașului, unde a 
fost salutată de Maurice Berlemont, 
vicepreședinte al acestui Consiliu.

.Președintele Adunării Naționale 
franceze J. Chaban Delmas, a oferit 
la reședința sa de la Palais Bourbon, 
un prînz în cinstea delegației, romî
ne.

Au luat parte, Louis Joxe, ministrul 
de stat, Pierre Guillaumat, fost mi
nistru al apărării naționale, preșe
dintele societății franceze de electri-

citate, Jean Comte-Offenbach, preșe
dintele grupului parlamentar de prie
tenie franco-romîn al Adunării Națio
nale, vicepreședinții Adunării Națio
nale, funcționari superiori ai Adună
rii Naționale și ai Ministerului Afa
cerilor Externe al Franței:

A fost prezent dr. V. Dimitriu, am
basadorul R. P. Romîne la Paris.

In cursul dejunului s-au rostit 
toasturi.

Chaban Delmas a oferit apoi pre
ședintelui M.A.N. o medalie come
morativă a Adunării Naționale fran
ceze și o ediție de lux a unei lucrări 
a Iui Diderot.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
mosferă de caldă prietenie.

at-

☆

Ziarele pariziene de miercuri 
blică ample știri în legătură cu 
sirea la Paris a delegației M.A.N.
și relatări din prima zi a vizitei.

pu-
S€>-

Funeraliile lui Otto Grotewohl

Rezultatele alegerilor 
pentru parlamentul danez

loc fu- 
eminent 

și de stat din 
Germană.
P.S.U.G., unde 
corpul neînsu-

al
CI!

Grotewohl, a avut 
doliu, la care, au

alAI. Drăghici, membru
Politic al C.C. al P.M.R., 

al Consiliului de Mi-

de doliu au luat cu- 
Utbricht, prim-secretar 
P.S.U.Q., președintele 
Stat al R. D. Germa-

BERLIN 23 (Agerpres).
La 23 septembrie au avut 

neraliile lui Otto Grotewohl, 
conducător de partid 
Republica Democrată

La sediul C.C. 
s-a aflat sicriul 
flețit al lui Otto 
loc un miting de
participat conducători ai partidului 
și guvernului, membri. ai Consiliului 
de Stat și deputali în Camera Popu
lară, veterani ai mișcării muncito
rești germane și reprezentanți ai vie
ții publice, rudele și prietenii defunc
tului, precum și delegațiile străine' 
sosite la funeralii.

Din R. P. Romînă la funeralii a 
participat o delegație condusă de to-

varășul
Biroului 
vicepreședinte 
niștri.

La mitingul
vîntul Walter
al C.C. al
Consiliului de
ne și conducători ai unor delegații 
străine, care au evocat figura dispă
rutului.

După încheierea mitingului de do
liu, sicriul cu corpul neînsuflețit ai 
lui Otto Grotewohl 
pe un afet de tun

In fața clădirii
Ebert, membru al

a fost transportat 
la crematoriu. 
.Temătoriului. F.
Biroului. Politic

al C.C. at P.S.U.G., a rostit o scurtă 
cuvîntare de adio.

Să se pună capăt acțiunilor teroriste 
în Guyana

LONDRA 23 (Agerpres).
„Mișcarea pentru eliberarea coloni

ilor", una din cele mai mari organi
zații obștești din Anglia care se pro
nunță împotriva colonialismului, a 
dat publicității1 o declarație în care 
cheamă guvernul englez „să ia mă
suri hotărîte pentru a pune capăt ac
țiunilor teroriste" din Guyana brita
nică.

In declarația sa „Mișcarea pentru 
eliberarea coloniilor" cere să fie 

judecate toate persoanele vinovate Je

britanică
acțiuni teroriste și să fie eliberați din 
închisoare 
progresist

membrii partidului popular 
din Guyana britanica^

1

PERUCEAT. — 
Prima fază a con
strucției hidrocen
tralei „Baina Baș- 
ta“ din Peruceaț 
c<a Socialistă Federativă Iugoslavia) 
a fost terminată cu 9 zile înainte de 
termenul prevăzut. Pînă la 1 septem
brie, în barajul de pe Drina, cît și în 
alte obiective de la baraj, s-au turnat 
185 000 mc de beton. Hidrocentrala 
va fi dată în folosință în luna iunie 
1966.

A 0

IN <1
pe Drina (Republi-

Radhakrishnan, care se 
vizită oficială în Irlanda 

tratativele cu primul mi- 
Irlandei, Lemass. Preșe-

LONDRA. — Președintele Indiei, 
Savarpalli 
află într-o 
a început 
nistru al
dintele Indiei a fost ales marți doc
tor honoris causa "în științe juridice 
a Universității Naționale din Irlan
da.

CIUDAD DE MEXICO. — Potri
vit cifrelor publicate de revista de 
comerț exterior din Mexic, exportu
rile mexicane s-au cifrat în prima 
jumătate a acestui an la peste 480 
milioane dolari, ceea ce reprezintă 
o creștere de 15 la sută față de ace
eași perioadă a anului precedent.

COPENHAGA 23 (Agerpres).
Marți seara au luat sfîrșit în Da

nemarca aiegerile pentru Folketingul 
(Parlamentul Danez). Pentru cele 
179 de locuri ale parlamentului s-au 
prezentat 1 005 candidați din partea 
a 11 partide politice, printre care 
Partidul social-democrat, partidul li
beral-radical, conservator, liberal, so
cialist, precum și partidul comunist

Potrivit rezultatelor date publicită
ții în cursul nopții de marți spre 
miercuri. Partidul social-democrat a 
repurtat și de data aceasta victoria 
obținînd 76 de locuri în noul parla
ment, același număr ca și la ultimele 
alegeri din i960. Partidul liberal-ra
dical a'obținut zece locuri, cu un loc 
mai puțit decît a deținut în vechiul 
parlament, conservatorii 36 de locuri, 
cu 4 mai mult decît în 1960, Partidul 
liberal (Vensfre) și-a menținut numă
rul de locuri — 38, iar Partidul po
pular Socialist 10 locuri, față de 
11 în 7vechiul parlament..

In ce privește rezultatul votului 
din insulele Faroe, reprezentantul 
Partidului social-democrat și-a men
ținut mandatul în parlament. Cel 
de-al doilea loc a fost cîștigaf însă

de reprezentantul Partidului republi
can.

Pentru prima dată din anul 1920, 
cînd Danemarca a obținut o parte 
a Sleswigului în urma armistițiului 
din 1918, minoritatea germană din 
această regiune, care deținea un loc 

■în parlament, l-a pierdut în favoarea 
candidatului Partidului conservator.

☆
După, anunțarea rezultatelor alege

rilor primul ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, a făcut o declarație 
la televiziune în care a subliniat că 
intenționează să dețină în continuare 
postul de prim-ministru.

Rămîne însă de văzut care va fi 
poziția partidului liberal-radical care 
încă dinainte de desfășurarea alege
rilor declarase că nu va accepta să 
facă parte din, viitorul guvern de
cît daqă va obține un număr mai 
mare de locuri în parlament sau da
că vechea coaliție guvernamentală

- social-democrații și liberal-radica- 
lii— va continua să dețină în parla
ment majoritatea absolută. Or, rezul
tatul alegerilor arată că liberal-radi- 
calii au pierdut un loc la actualele

I

ședință a repre- 
de state care 

afro-asiătic la 
potrivit agen-

supus 
al mi- 
de o

Întrunirea reprezentanților 
țărilor afro-asiatice la O.N.U

NEW YORK 23 (Agerpres).
Joi va avea loc o 

zentanților celor 57 
alcătuiesc grupul 
O.N.U. consacrată -
ției Reuter -- „tratamentului la care 
sînt supuși diplomații 'acestor țări 
lă New York".

Se știe că reprezentanții țărilor a- 
fricane ău adresat lă începutul aces
tei luni un protest secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, împotri-

va atacului la .care a fost 
Youssouf Gueye, prim-secretar 
siunii Mauritaniei la O.N.U., 
bandă de tineri din New York. După
acest incident, grupul, afro-asiatic 
a desemnat un subcomitet însărci
nat cu,, pregătirea unui memorandum 
care să expună punctul de vedere 
asupra acestei probleme; joi repre
zentanții țărilor afro-asîatice la 
O.N.U. vor lua în discuție conținu
tul acestui memorandum.

Puncte de vedere
Revista germană „DER STERN“ 

a publicat sub semnătura cunoscutu
lui publicist Sebastian Haffner 
articol în 
tele :

Trebuie,
deschis si

un
care se spune printre al-

însfîrșit, să 
să declarăm

recunoaștem 
că nu poate

2 2 4 0 0 0 0 elevi
23 (Agerpres).PRAGA

Anul acesta, în R. S. Cehoslovacă 
au fost inaugurate 56 localuri noi 
de școală. Numărul elevilor care 
au intrat toamna aceasta, în clasa I 
este de 234 400, iar numărul total

elevilor școlilor elementare este 
2 240 000. Școlile medii de cultu- 
generală sînt frecventate de

al 
de 
ră
101900 elevi, cu 13 795 mai mulți 
decît în anul trecut.

TEVA RÎNDURI
LA PAZ. — Fostul președinte al 

Boliviei, Hernan Sites Suazo, îm
preună cu alți 33 de fruntași politici 
de opoziție au fost exilați marți în 
Paraguay. Această măsură a fost 
luată după ce guvernul bolivian а 

complot 
Victor 

un ma-

anunțat descoperirea unui 
împotriva președintelui țării. 
Paz Estenssoro, și a operat 
re număr de arestări.

NICOSIA. — La Nicosia s-a anun
țat că la 28 septembrie va părăsi 
capitala Ciprului, plecînd spre Ame
rica Latină, o delegație cipriotă care 
timp de trei luni va face o serie de 
vizite în 14 țări din această regiune 
a lumii. Scopul vizitei este de a 
cunoscută în aceste țări poziția 
vernului cipriot față de criza 
insulă.

Se prevede, de asemenea, ca o 
delegație să plece spre Africa 
Asia.

face
gu- 
din

altă:

iNICOSIA. — Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, președintele

Ciprului, Maka
rios, a anunțat 
hotărîrea definiti
vă de a participa la 
neangajate, careConferința țărilor

va începe la 5 octombrie, ia Cairo.

LEOPOLDVILLE. — Guvernul de 
la Leopoldville a interzis difuzarea 
în Congo a săptămânalului „Jeune 
Afrique“.

Agenția France Presse menționează 
că ordinul de interzicere al revistei 
a fost anunțat după ce în 
de săptămîna trecută „Jeune 
a dat publicității programul 
tuiui național de eliberare a 
lui, cu sediul la Brazzaville.

numărul 
Afrique“ 
Gomife- 

Congou-

BEIRUT. —„Acțiunea de mediere 
întreprinsă de guvernul libanez în
tre sindicatele muncitorilor de ia 
companiile petroliere „Shell" și „Mo
bil Oii" și administrația companiilor 
a eștiât.' După cum se știe, muncito
rii acestor societăți se află de mai 
mult timp in grevă, cerind satisfa
cerea unor revendicări de ordin eco
nomic. Ei au anunțat- declararea unei 
greve generale la 25 septembrie în 
cazul cînd tratativele nu vor duce 
la nici un rezultat.

REDACHa ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Aii Sabri a sosii 
la Praga

PRAGA 23 (Agerpres).
La 23 septembrie, a sosit la Praga 

într-o vizită oficiala. Ia invitația gu
vernului cehoslovac, Aii Sabri, primul 
ministru al Republicii Arabe Unite, 
și persoanele care îl însoțesc.

înaltul oaspete a fost întâmpinat 
de Jozef Lenart, 
nului Republicii 
vace, și de alte

Josef Lenart și 
cuvîntări.

președintele g.uver- 
Socialiste Cehoslo- 
persoane oficiale.
Aii Sabri au rostit

De a sosit Gaullela Bogota
BOGOTA 23 
Marți seara, 

de Gaulle, a sosit la Г 
întîmpinat la aeroport de pre’ 
ie Columbiei, Leon Guillermo Valen
cia. Tn toastul rostit la banchetul 
oferit la Palatul prezidențial. de 
Gaulle , s-a pronunțat pentru crearea 
„unei lumi echilibrate. în care nid 
o dominație să nu poată im
pune legea sa, 
por să dispună 
adică de forțele 
le. de acțiunea

(Agerpres). 
președintele Franței,

Bogot^*»nd
de рге^и.Ле-

care
să nu poată

, în care fiecare po-
I efectiv de el însuși, 
sale, de resursele sa- 
sa“.

fi vorba de nici un fel de progrese 
politice în Germania dacă nu se por
nește de la existența celor două sta
te germane. Atît timp cît se refuză 
să se înțeleagă acest lucru, nu este 
posibilă nici promovarea unei poli
tici de reunificare, nici a unei poli
tici de destindere. In problemele. ger
mane, R. D. Germană nu mai poate 
fi ignorată ca partener la tratative.

Reunificarea poate însemna în pre
zent un singur lucru: crearea unei 
confederații germane sau a unei fe
derații formate din Republica Fede
rală Germană și R. D. Germană.

După părerea lui Haffner, pentru 
unificarea Germaniei nu sînt sufi
ciente numai contactele tehnice în
tre cele două state germane. El sub
liniază necesitatea contactelor poli
tice. (Agerpres)

Grațierea unor oersonaiitățî 
ale regimului lui Menderes

ANKARA 23 (Agerpres).
Potrivit informațiilor apărute în 

presa turcă, în virtutea articolului 
9.7/2 al Constituției Turciei, preșe
dintele republicii, Cema] Gursel, a 
grațiat ca urmare a îmbolnăvirii, pa
tru persoane condamnate in cursul 
procesului desfășurat la Yassiada, 
împotriva unor personalități ale re
gimului lui Menderes. Printre cei 
grațiați se află fostul președinte al 
Adunării Naționale, Reflik. Koraltan, 
Rusfu Erdelhun, șeful statului major 
general al armatei turce, Nedim 
Okmen, ministru al agriculturii și 
Semih Yatagan, deputat. . К

Ei vor fi puși în curînd în іШ7- 
tate. " .•

Chemarea la încorporare 
a tinerilor ciprioți greci 

născuți în 1941

NICOSIA 23 (Agerpres).
Consiliul de Miniștri al Ciprului ?„ 
dat publicității o hotărîre în carea

.cheamă pe toți tinerii ciprioți greci 
născuți în 1941 să se prezinte la 
centrele de încorporare. In ultimele 
Juni au fost încorporate cinci contin
gente de tineri ciprioți greci.

VARIETĂȚI
Obiecte de podoabă și unelte 

de acum 40000 de ani

i

*

1
4 
î
4
*4

J

I

•
4
4
4
•

•;

ROMA. 23 (Agerpres).
Un grup de speologi a desco

perii la poalele dealurilor din a- 
propiere de Viareggio obiecte de 
podoabe și unelte de acum 40000 
de ani. Obiectele sint din lemn și 
piatră și sint lucrate în tehnica 
cunoscută a omului 
thal.

Au atras îndeosebi 
cialișiilor o serie de

de carnivore șlefuiți și 
pentru a fi atîrnate la

• torul din Camden, New Jersey, ț 
constă din combinarea unui mi- 1 
croscop electronic și a unui apa- '' 
rai de televiziune. Cu microscopul ■] 
electronic convențional se realizea- 1 
ză o mărire directă de 200000 de 1 
ori. Combinarea lui cu un aparat j 
de televiziune ridică de zece 
potențialul de mărire directă.

ori j

de Neander-
4 
♦ 
♦

dinți 
găuri

De

atenția spe- 
podoabe dm

L'U
gd.

două milioane de ori

NEW YORK 23 (Agerpres).
„Radio Corporation of America" 

(R.C.A.) a anunțat realizarea unui 
instrument care poate mări obiec
tele de 2 milioane ori.

Instrumentul realizat la labora-

PRAGA 23 (Agerpres). •
La 22 septembrie, la Praga a J

căzut prima zăpadă. Scăderea* 
temperaturii s-a datorat curentului • 
de aer venit din Groenlanda de *

. est și Spitzbergen. *
- In celelalte regiuni' ale țării a * 

plouat, iar în munți a nins, tem- * 
peratura scăzind la minus 3 ■ gra-‘* 
de ia vîrful „Snejka" din munții'* 
Krkonosze și la minus l grad la • , 
vîrful „Praded" din munții lese-țț 
niki (Moravia). J
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