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Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu bucurie noile măsuri 
ale partidului și guvernului privind creșterea nivelului de frai

Trans (forturi ieftine — 
preocuparea noastră

Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri privind majorarea salarii
lor și reducerea 
unele obiecte de 
bucurat nespus.

Ca și celelalte 
partid care au apărut pînă acum 
privind îmbunătățirea nivelului 
noStru de viață și această hotă- 
rîr • a constituit pentru mine și 
ceilalți mecanici de locomotivă 
un prilej de analiză a muncii 
depuse. Am constatat că încă 
mai avem mult de muncit pen
tru a răsplăti grija pe care parti
dul și guvernul o poartă tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

Am citit cu multă atenție ho
tărîrea. Mi-am dat seama că în 
fața mea 
mei stau 
rea unui 
morcarea 
naj care 
zei comerciale de circulație, 
conomisirea de combustibil, : 
pectarea siguranței circulației și 
întreținerea în condiții bune a 
mașinii, vor sta și de acum îna
inte în centrul preocupărilor 
noastre de zi сц zi. .Transported 
Іа^ійир bcărbu-ne, „т«ь mult, ®эс- 
șarilor de la Hunedoara contri
buim și noi, feroviarii, la întă
rirea patriei socialiste și prin ă 
ceasta adilcem răsplata noastră 
modestă pentru tot- ceea ce parti
dul și guvernul au făcut pentru 
oamenii muncii.

PROCI IOAN
mecanic de locomotivă 
depoul C F.R. Petroșani

prețurilor la 
uz casnic m-a

documente de

și a tuturor colegilor 
sarcini mari. Asigura- 
transport rapid cu re- 
trenurilor cu suprato- 
duce la mărirea vite-

, e- 
res-

De dimineață, pe șantier
Acum cîțiva ani, lunca rdinspre 

Livezeni întîmpina primele raze 
de soare ale dimineților de vară 
cu strălucirea a mii de jlori, de 
toate culorile. Mii de flori întîm
pina și astăzi sclipirile dimineții: sini 
florile ce împodobesc miile de fe
restre ale noilor blocuri răsărite 
ca prin farmec pe toată întinde
rea cîmpiei. E cartierul Livezeni 
al orașului Petroșani, cel mai tînăr 
din Valea Jiului. Tînăr prin vîrstă, 
tînăr prin faptul că se dezvoltă 
necontenit datorită muncii harni
cilor constructori ai șantierului.

Ieri dimineață, constructorii au 
sosit pe șantier mai devreme ca de 
obicei. înainte de a urca schelele, 
s-au strîns cu toții în apropierea 
șcdlii ce se înalță în noul cartier, 
spre a asculta încăodată, citită din 
ziar, Hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la noile măsuri 
privind creșterea salariilor și redu
cerile de prețuri, hotărîre care le-a 
adus lor și tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră, multă bu
curie.

Se adunaseră cu toții, femei și 
bărbați, în pirul celui care citea 
cu glas rar din „Scînteia" noua 
hotărîre. Cuvintele erau ascultate 
cu atenție, căci fiecare dintre ele 
reflectă puternic marea grifă 
a partidului penii.и creșterea bună
stării celor ce muncesc. Da, sala
riile muncitorilor vor crește dife
rențiat pe ramuri cu încă zece la 
sută. Vor crește, de asemenea, sub
stanțial cîșttgurile multor altor ca
tegorii de oameni ai muncii. In 
plus, s-au redus prețurile la o serie 
de mărfuri,.. la unele tarife.

Constructorul Gatzel Franț citise

hotărîrea în presa locală, cu 
înainte, după ce terminase lucrul 
pe șantier. Și totuși, fiecare cu- 
vînt i se părea nou, îmbucurător. 
Cel care citea „Scînteia", era ur
cat mai sus, pe bordura trotuarului 
străzii. Intîmplător, lui Gatzel 
i~a sărit în ochi, titlul unui articol 
de pe pagina a IV~a a „Scînteii". 
L-a parcurs : „In lumea capitalistă 
— ofensivă împotriva nivelului de 
trai al oamenilor muncii". „Din ce 
în ce mai rău" se intitula o infor
mație privind scăderea producției 
și volumului vînzărilor și creșterea 
șomajului în Statele Unite ale A- 
mericii. O altă informație, intitu
lată „O povară insuportabilă", a~ 
nunță că în fața crizei în care se 
zbate economia engleză, guvernul 
englez a întreprins c ofensivă sis
tematică împotriva nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Această

a

o Zi

i

ofensivă va duce — așa cum
I. B.

---- — ———

In sectorul Hi
In ultima perioadă sectorul III 

al- minei Aninoasa a trecut prin 
multe greutăți provocate mai a- 
les de condițiile de zăcămînt, 
fapt care a cauzat rămînerea lui 
în urmă cu 1000 tone de căr
bune. Minerii sectorului, mobili
zați de comuniști, muncesc cu 
stăruință pentru învingerea greu
tăților, pentru ridicarea produc
ției sectorului la nivelul planu
lui

Muncind într-un abataj cu 
: front scurt de pe stratul 13, bri

gada de mineri condusă de tov. 
Szerestei Ioan a dat în această 
lună, peste planul dfe producție, 
300 tone de cărbune. Un fapt 
îmbucurător s-a petrecut într-un 
alt abataj cu front scurt, unde 
lucrează brigada lui Bulgara 
Gheorghe. Greutățile

al Anmoasei 
împiedicat brigada șă-și realize
ze planul în primele două de
cade ale acestei luni. Totuși bri
gada a reușit sâ recupereze ră- 
mînerea în urmă, iar în ziua, de 
26 iulie,' minerii <je aici au dai 
50 tone de cărbune peste plan 
Tov. B.ulgaru Gheorghe și orta
cii săi s-au hotărît să dfea în 
fiecare zi 30—50 tone de cărbu
ne peste plan, să ajute sectorul 
la înlăturarea rămînerii în urmă.

In sprijinul realizării planului 
sectorului vine efectiv și brigada 
lui Kiko Ludovic care, deschi- 
zînd o galerie de subdivizie în 
stratul 15, pregătește noi fron
turi de lucru. In fiecare zi, bri
gada avansează cu pregătirea 
mai mult decît prevede planul, 
deschizînd drum minerilor de a- 
bataje spre cărbune.

(Continuare în pag 3-a) 
z —=★——

Voi da produse 
mai multe și mai bune

Lucrez, ca strungar in secția 
mecanică a Uzinei de reparat 
utilaj minier. Petroșani. La fel 
ca toți tovarășii mei de muncă 
am luat cunoștință cu mare bu
curie despre noua Hotărîre ' a 
partidului și guvernului nostru. 
Noile' măsuri menite'"’sa spo
rească veniturile reale ale ce
lor ce muncesc sînt o dovadă 
grăitoare a grijii partidului pen
tru îmbunătățirea traiului nos
tru. Aceasta ne îndeamnă să 
muncim cu mai multă hărnicie, 
să dăm produse de calitate și la 
un preț de cost cît mai redus. 
Eu pînă în prezent am depășit 
în medie sarcinile de plan lu
nare cu 45 la sută și am 
procentul de rebuturi cu 
80 la sută.

Sînt hotărît să ajung la 
pășire de plan lunară dfe 
sută și să elimin complet 
turile la piesele lucrate.

SZILAGY ALEXANDRU 
strungar U.R.U.M.P.

redus 
peste

o de-
60 la 
rebu-

Inițiativa: „La o mie bobine filate o singură bobină rebut** 
a fost îmbrățișată de toți filatorii și centratorii filaturii Lupeni. Re
zultatele obținute sini din cele mai bune.

lată-1 pe filatorul Sziko Carol — unul dintre cei mai harnici 
filatori — lucrînd la mașina lui de filat, la care a reușit să pro
ducă la 2600 bobine o singură bobină rebut.

Ptecarea delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Populare Rornîne 
spre Moscova

Șîmbătă seara a părăsit Capitala, plecînd spre Moscova, de
legația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Romî- 
ne, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., va 
face o vizită în Uniunea Sovietică.

Delegația este alcătuită din tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat, conducătorul delegației, Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.G. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniș
tri, Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției dfe Propagandă și Cul
tură a C.C. al P M.R., Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu> 
ministrul Afacerilor Externe. Din delegație face parte de aseme
nea tov. Nicolae Guină, membru al C.C. al P.M.R., 
R P. Rornîne la Moscova.

împreună cu delegația a ple cat de asemenea I. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

La plecare, în gara Băneasa, membrii delegației 
lutați de tovarășii Gheorghe Ap ostol, Emil ~

ambasadorul

K. Jegalin,

au fost sa- 
Bodinăraș, Chivu 

Stoica, Alexandru Drăghici, Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, Mi
hai Dalea, Avram Bunaciu, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, activiști de partid și de stat, 
conducători ai organizațiilor obș tești.

Au fost de față ai misiunilor diplomatice 
București, membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
bri ai corpului diplomatic.

acreditați la 
și alți mem- 
(Agerpres)

Comuniștii din depoul C.F.R. Petroșani 
în fruntea luptei pentru îndeplinirea 

economice
anului. Deci, în acest an nu a 
fost lună în care, datorită mun
cii entuziaste a feroviarilor, să 
nu se obțină dtepășiri de plan.

Succesele obținute sînt rodul 
muncii pline de abnegație a co
lectivului depoului și în primul 
rînd a comuniștilor, care au des
fășurat o susținută muncă poli
tică de masă, au avut un rol im
portant în mobilizarea întregu
lui colectiv de muncă la transpu
nerea în fapte a sarcinilor eco
nomice. Comuniștii Marcu Aurel 
și Dăscălu loan, care luna tre-, 
cută au economisit 43 tone corn-' 
bustibil convențional,, sînt exeti 
ple grăitoare în privința disci
plinei în muncă și întreținerii 
locomotivelor. Merită a fi amin- 
tițt și membrii de partid Șchlet 
Carol și Dobay Gavrilă ale că
ror brigăzi ah economisit 49 to 
ne combustibil în luna iunie și 
mecanicii Groza Romulus și Ma
rinescu Victor care se evidenția
ză în privința remorcării trenu
rilor cu supratonaj.

Un exemplu demn- de urmat în 
producție este și membrul de 
partid Josan Adrian. Nu odată 
el a discutat cu muncitorii mă
surile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea calității reparații
lor de locomotive și realizarea 
de economii. Echipa sa este frun
tașă în întrecerea socialistă. In 
urmă cu vreo 2 luni de zile, or
ganizația de bază și conducerea 
depoului au propus tovarășului 
Josan să treacă la un loc de 
muncă mai greu, la comparti-

sarcinilor
Răsfoind caietul de sarcini al 

organizației de bază dfe la De
poul C.F.R. Petroșani se poate 
constata că membrii și candida
ți! de partid au sarcini 'con
crete, strîns legate nu numai de 
activitatea internă de partid, ci 
și de desfășurarea unui trans
port normal pe calea ferată, de 
realizarea tuturor indicilor de 
plan.

Intr-adevăr, datorită unei bu
ne organizări a muncii și parti
cipării active a comuniștilor la 
înfăptuirea sarcinilor economice, 
colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la depou a 
obținui succese de seamă în 
procesul de producție Feroviarii 
de la depoul de locomotive șî-au 
îndeplinit și depășit lună de lună 
sarcinile de producție. Au fost 
înregistrate- iealizări importanțe 
în ce privește leducerea consu
murilor specifice de combustibil 
ș. lubrifianți. In primul semes
tru al anului brigăzile de pe lo
comotive au economisit 3677 to
ne combustibil convențional cu 
care se pot remorca 670 trenuri 
de marfă pe ruta Petroșani—Si- 
meria și retur. De asemenea, pe 
luna iunie planul producției glo
bale a fost depășit cu 11,43 la 
șută, iar productivitatea muncii 
pe ultimele 3 luni a crescut cu 
10 la sută față de realizările pri
mului trimestru. In trimestrul II 
a crescut cu 8 la sută tonajul 
transportat de trenurile de mar
fă și călători în comparație cu 
realizările din primele 3 luni ale

CE E NOU LA U. R U. M. P. ?
Secția cu cele9 

mai mari 
economii

Secția mecanică este una 
dintre secțiile de bază de 
la U.R.U.M.P. Aici se 
confecționează piese și se 
repară utilaje necesare ex
ploatărilor miniere. In 
primele 6 luni ale anului 
plabul de producție al 
secției mecanice a fost în
deplinit și depășit la toți 
indicii. Planul producției 
globale a fost realizat în 
proporție de 114,6 la su
tă,. iar economiile supli
mentare la prețul de cost 
se ridică la aproape 
700.000 lei.

• Muncitorii secției me
canice s-au angajat ca în 
cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August să 
îndeplinească integral pla
nul la • piese de schimb. 
Pînă în ziua de 25 iulie 
planul la aceste piese a 
fost deja depășit cu mai 
bine de 2 tone.

La rezultatele frumoase 
ale secției mecanice și-a 
adus contribuția întregul

colectiv și 
jorii Sereș 
ier Andrei, strungarii Szî- 
lagy Alexandru, Predoiu 
loan și alții.

în special for- 
Gheorghe, Bo-

Peste 300 de ore 
muncă voluntară

fost scoși din atelier, 
parte au fost încărcați 
mașini, iar alții stivuiți. 
In mod deosebit s-au e- 
vidențiat muncitorii Toth 
Iuliti, Moise Mihai, Nico- 
laescu Ioana, Nicu Cons
tantin și alții.

o 
în

mentul dfe reparații 
cu ridicări de pe osii. 
Pătruns de importan
ța noii sarcini, comu
nistul Josan Adrian a 
trecut cu drag la noul 
său loc de activitate. 
In scurt timp, bu
na organizare a locu-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

Secția construcții me
talice este secția care a 
lansat chemarea la între
cere socialistă pe uzină în 
cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August, li
nul din obiectivele între
cerii este efectuarea de 
munci voluntare pentru 
înfrumusețarea și amenaja
rea secțiilor. Deși n-au 
trecut decît 3 săptămîni 
de la lansarea chemării, 
rezultatele întrecerii au 
început să se vadă. Mun
citorii secției au efectuat 
deja peste 300 ore mun
că voluntară la transportul 
din atelier a armături
lor TH în buncăre spe
cial amenajate ; peste 500 
bucăți stîlpi de abataj au

Economii 
de seamă

- De calitatea reparații
lor executate la U.R.U.M. 
Petroșani, depinde în ma
re măsură realizările sar
cinilor de plan la exploa
tările miniere din Valea 
Jiului. In uzină se duce 
din plin bătălia pentru 
calitate, pentru reducerea 
prețului de cost al pro
ducției.

. In primul semestru al 
anului, colectivul uzinei a 
obținut rezultate remarca
bile în producție. Econo
miile la prețul de cost se 
ridică la peste 2.500.000 
lei. Acest frumos rezul
tat se datorește muncii en
tuziaste a întregului co
lectiv.

[ІШІ In pai. IV-a
• N. S. Hruș- 

ciov în regiunea 
Harkov.

• In drum spre 
Brazilia Itiri Ga- 
garini s-a oprit 
la Curacao.

• La Institutul 
de la Dubna.

• Tratativele 
franco - algeriene 
din
pas.

Franței împotriva 
Tunisiei;

• Tratativele de 
la Geneva pentru 
reglementarea pro
blemei laoțiene.

nou în im-

Agresiunea
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In curînd pe ecran
z

INTILNIRE IN ÎNTUNERIC"
Incepînd de luni, 31 iulie, la 

cinematograful „7 Noiembrie" 
din Petroșani va rula filmul „In- 
tîlnire în întuneric", o copro: 
ducție a studiourilor din R. P. 
Polonă și R. D. Germană.

Acțiunea filmului se petrece 
într-un oraș vest-german. Mag
dalena, o pianistă din Polonia 
populară, se află într-un turneu 
în Germania occidentală. Ora
șul unde dă primul concert nu 
îi este însă necunoscut. Cu ani 
în urmă, fusese adusă aici, de 
către hitleriști, într-un mărfar

triașului Ernst Steinlie, marto
rul acuzării în procesul intentat 
muncitorului Wenk, pentru ai 
cere sprijinul. Acesta în timpul 
deportării Magdalenei se purta- 

. se îngăduitor față de ea. Mag
dalena începuse chiar să se în
drăgostească de industriașul ca
re cocheta cu arta. Revederea ce
lor doi pare să-i reunească dar 
ea prilejuiește pînă la urmă o 
confruntare dramatică.

Filmul tratează 
actuală, militînd 
pentru întărirea

noirormatii artistice și repertorii
Timpul scurt care a mai 

rămas pînă la sărbătoa
rea minerilor este folosit 
din plin și de artiștii a- 
matoti ai formațiilor clu
burilor muncitorești. Cu 
cîteva săptămîni în urmă, 
toate formațiile artistice 
au început repetițiile la

DPAR
Ființa-mi de cînd o știu și 
N-a fost de doruri și cîntec pustie, 
Lumii» izvorite din lucruri, răsfrtnte 
Lovindu-mi ființa mi-o face să cănite. 
Și-n scurgerea vremii m-apropii mereu 
De piscul vieții și veacului meu.
Și piscul acesta spre care s-adună 
Și cîntec de nai și cîntec de strună 
Și cîntec de muncă, de dor, de iubire 
Din care eu însumi mă sui spre-întregire 
Ești tu, arhitect, al lumii ne-nvinse 
Bț lucruri cuprins, de tine cuprinse, 
Mulțimii pămîntului meu călăuză 
Poetului tînăr întîia lui muză, 
Spre tine, partid, m-apropii mereu 
Cu cîwtece limpezi, în sufletul meu.

N. BULGARE

T I
se știe lingă

o-Le Mălesle no nou даиш
— Cecilia, azi după-amiază repetiția începe 1» 

от a 5. Tu ți ai învățat rolul ?
— De învățat, l-am învățat, chiar în primele 

zile, dar nu știu cum voi reuși să-l interpretez. Știi 
e pentru prima oară și„. emoțiile...

— îmi spui mie de parcă eu ași mai fi jucat 
vreodată. Și eu, și tu, și tovarășul doctor Văcaru 
mereu ne întrebăm dacă vom reuși să intrăm în 
fol. Ne străduim...

Răspunzînd prietenei, Aurora David intră gră
bită în magazin.

In după-amiaza aceleiași zile, în sălile de repe
tiții ale clubului muncitoresc cWn Aninoasa era o 
animație pe care aninosenii au întîlnit-o întot
deauna jn zilele premergătoare unui nou spectacol.

■( De astă dată pregătirile nu le făcea numai o 
singură formație. Din sălile clubului răzbăteau 
cîntecele mobilizatoare ale brigăzii artistice de a- 
gitație; veselia dansatorilor și îndemnurile instruc
torului de teatru care încerca să pună în scenă 
primul mozaic teatral al formației dramatice din 
Aninoasa.

— Formațiile noastre ș© pregătesc pentru ziua 
noastră și pentru 23 August — spunea mîndru un 
miner fiului său apropiindu-se cte geamurile mari, 
larg deschise prin care răzbătea melodia unei în- 
vîrtite însoțite de chiuituri și veselie.

— Dragă mi-a fost mie totdeauna „Țarina". La 
Vremea mea țopăiam de nu mă țineau păpucii, con- 
tftiUă minerul așezîndu-se pe banca de sub casta
nul umbros, din fața sălii de repetiții. Mamă-ta 
crede că merș la „grădină" da’ eu aici viu de vreo 
două săptărmni încoace. De cum îi văd pe tineri 
că pleacă spre sală — viu și eu. Mi se pare că Mă- 
rioara lui ignat, codana aia cu ochi ca mura coap
tă, m-a băgat de seamă, că mă tot învîrt pe aici, 
da’ nu mi-o zis nimic. Două ceasuri și cîteodâtă 
și mai mult stau și-i ascult. încep cu „Momîrlă- 
neasca", după aceea o iau cu un joc de pe la Că- 
lan și-apoî gată cu „Țarina". Zice că pentru ziua 
noastră dansatorii pregătesc „o suită din regiune". 
Adică ce mai, că au și pregătit-o...

★
Dintr-o altă sală a clubului — răzbate melodia 

veselă a unui cîntec prin care membrii brigăzii ar
tistice de agitație vorbesc despre 
neața, cu bravele vînjoase, smulg 
comori ascunse din adîncuri iar 
după-amiaza sînt printre cei mai 
buni elevi ai cursurilor serale.

Un cîntec nou în repertoriul 
programuui de brigadă pe care 
artiștii amatori îl vor prezenta 
minerilor de Ziua lor, iar apoi 
pe marea scenă a Teatrului 
C.C.S. din Capitală la faza fi
nală a celui de-al VI-lea concurs 
pe țară.

Brigada, dansatorii, interpre- 
ții, echipei de teatru muncesc, își 
dăruiesc orele lor libere frumoa
selor activități culturale ale clu
bului pregătind un nou reperto
riu în vederea sărbătorilor din 
august.

acei care dimi-

E. LARA
★=—

Vitrina cu cărți noi
Grigorescu E. PASAREA FE- 

NIX. Doi ani în Polonia 
Iară („In jurul lumii“). Editura 
tineretului, 152 pag. cu 
roase Ilustrații în afara 
— 6,30 lei.

Ignea O. OMUL CU 
CĂRUNT — povestiri, 
tineretului, 176 pag.

popu- 
diftu
nutne- 

textului

PARUL 
Editura 
3,80 lei.

Luca St., BALUL INTELEC
TUALILOR — roman. Editura 
tineretului, 356 pag. 8 lei; car
tonat 12,90 lei.

Mihalache M„ O VIAȚA DE 
OM — povestire. Ediție revăzu
tă. Editura tineretului, 292 pag. 
4,75 lei; cartonat 10,80 lei.

repertorii noi, pe 
cluburi luînd ființă și noi 
formații. Marile sărbători 
ziua de 23 August și Ziua 
minerului sînt întâmpina
te cu programe dintre 
cele mai atrăgătoare, puse 
în scenă în mod special.

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

pînâ 
for-

Dansatori și soliști debutanți
Nu se poate spune că 

la clubul minier din Lo- 
nea пц a activat și 
acum cîteva luni o
rnație de dansuri. Dar 
după cum se știe, anul 
acesta, dintre celelalte 
formații artistice de aici, 
cel mai slab s-a prezen
tat echipa de dansuri, mai 
cu seamă datorită liptoi 
fetelor. Nici in prezent 
conducerea clubului nu a 
reușit să atragă în echipa 
de dansuti 6 —8 fete ne 
cesate unei formații la ni
velul clubului. Dar, dacă 
fetele se lasă atît de mult 
„invitate", în schimb bă
ieții au venit la club și, 
sub conducerea instructo
rului voluntar Duțu G';c- 
orghe, au alcătuit o nouă 
formație, cu un nou re
pertoriu. Astfel, cu prile
jul sărbătorilor apropia
te, pe scena din Lonea

vor apare 6 băieți execu- 
tînd „în premieră” jo
curile „Brîul pe 8”, „Băr- 
buncul”, și „Cîrligul”. In 
această formație tineri ca 
Munteanu Ștefan, solo la 
„Bărbunc" (debutant), 
Butnaru Petru și Lomînar 
loan vor încinge hora în
ciuda fetelor care nu se 
hotărăsc încă să vină ală
turi de ei în formația de 
dansuri.

In aceste zile ia clubul 
din Lonea, brigada artis
tică de agitație, formată 
din 12 persoane, repetă 
noul program. Pe lingă 
laudele aduse brigăzilor 
de mineri fruntașe, bri
gada nu-i iartă pe cei 
care dau cantitate în dau
na calității. Cine sînt a- 
ceștia ? Vor fi numiți de 
brigadă săptămîna viitoa
re în primul ei spectacol 
cu noul program.

fi prezentate Li 
cu prilejul Zilei 
și îndeosebi la 
cultural-sportiv

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

NOI BRIGĂZI ARTISTICE
La programele artistice 

care vor 
Petroșani 
mmerului 
concursul
al tineretului de la 23-- 
24 august, pe scene vor 
apare și cîteva formații 
noi. De pildă, sindicatele 
T.A.P.L., 6 August și-au 
format brigăzi artistice 
de agitație care au înce
put derja repetițiile. O 
alta și anume brigad i 
C.C.V.J., cea care a 
ocupat anul trecut locul 
I la concursul cultural- 
sportiv, va fi din nou un 
pretendent serios la ace
lași titlu. Creatorul tex
tului de anul trecut și a- 
nume Mărcoiu Gheorghe 
a ținut ca și în acest an

în 
vineri dimi- 

consfătuire de

cluburile pre-

să semneze textul brigăzii 
închinat minerilor, de ziua 
lor. Brigada de la „6 Au
gust va prezenta un pro
gram intitulat „Raidul 
brigăzii", iar tinerii de la 
T.A.P.L. au prezentat de
ja un program tot 
„premieră" 
neața la o 
producție.

In toate
gătirile formațiilor artis
tice în vederea sărbători
lor ce se apropie sînt în 
toi, tinerii artiști amatori 
fiind hotărîți să contri
buie din plin la petrece
rea timpului cît mai plă
cut în aceste zile de către 
oamenii muncii din Valea 
Jiului.

M. D.

o problemă 
pentru pace, 
violenței po-

IN CLIȘEU : O scenă din film.
pentru a presta muncă forțată în- 
tr-o fabrică de încălțăminte ca 
deportată.

De acest oraș o legau nume
roase amintiri și chiar un înce
put de dragoste. Primul ei drum 
după concert îl face la locuința 
modestă a unui muncitor, Wenk,' 
vechi luptător antifascist pe ca
re îl cunoscuse în anii negri de 
prizonierat. Pe Wenk nu-1 gă
sește însă acasă. Acesta avea 
intentat un proces de Către ac
tualii guvernanți ai Germaniei 
occidentale. Magdalena se în
dreaptă atunci spre vila indus-

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

Numărul 2 al revistei „Arta plastică”
Numărul 2 al revistei „Arta 

plastică", recent apărut, bogat 
în variate ilustrații și prezentat 
într-o remarcabilă ținută grafi
că, se bucură de semnăturile u- 
nor artiști fruntași ai vieții noas
tre plastice, în ale căror articole 
și însemnări sînt abordate di
verse probleme, așa cum sînt e- 
nunțate prin titlurile însăși .

poarelor. Semnificativă este în 
acest sens scena din finalul fil
mului cînd între industriașul 
vest-german și Magdalena se in
terpune, ca un zid despărțitor, 
o coloană motorizată a wer- 
machtului renăscut.

Este un merit atît al sceno
grafilor cî.t și 
poloneze Wanda 
care prin mijloace 
simple, artistice au
dtea pericolul pe care îl prezintă 
reînvierea militarismului vest- 
german, pentru pacea lumii.

al regizoarei 
lakubowska 
și imagini 

reușit să re-

i
I

„Situația , artistului în trecut 
azi“ de Marius Bunescu, „Pic
tura — un puternic instrument 
de educație a maselor" de Al. 
Ciucurencu, „Grafica — artă a 
actualității" de Jules Perahim, 
„Note din carnetul unui pictor" 
de Corneliu Baba, „Arta noastră 
să cuprindă semnificațiile adînci 
ale unei morale și conștiințe 
partinice" de Ovidiu Maitec.

Ș1

„BAROMETRUL?1 PREPARATORILOR
R ncăperea nu e prea mare, o 
“ cameră obișnuită. Inlăuntru 

mese, eprubete, multe aparate și 
oameni îmbrăcați în halate cenușii. 
Așa arată laboratorul la prima Ve
dere. Cei care lucrează aici sînt 
ingineri, chimiști și laboranți. E 
drept, puțini la număr, dar cu 
„greutate". Ei reprezintă, cum se 
spune „C.T.C". Toată producția 
zilnică trece prin fața lor. Totul 
este aici cîntărit, analizat ca „la 
farmacie" și apoi urmează verdic
tul... „reușit sau nu", înregistrat în 
caietul de analize. E o muncă mi
găloasă, atentă, dar în același timp 
frumoasă și de răspundere. Zilnic 
caietul de analize — oglinda cali
tății — se completează cu noi ci
fre cu noi date. -^Barometrul" a- 
cesta (caietul de analize) arată 
cînd „e vremea buna sau rea" 
pentru preparatori, cînd înaintează 
cu „toate pingele sus" sau „merg 
în derivă". De la o vreme „baro
metrul" preparatorilor petrileni a- 
rată „timp frumos", semn că pro
ducția și calitatea cărbunelui pre
parat urcă tot mai sus.

Dar cine sînt navigatorii ?...

atelier sînt două 
de dimineață, una 
lipini și cealaltă

Intre cele două 
veche „rivalitate" 
de deținătoare a drapelului roșu. 
Pînă acum echipa lui Rusu a avut 
în „grijă" de mai multe ori dra
pelul. Dar întrecerea continuă. 
La baza ei stau două obiective:

echipe in tura 
condusă de Fi

de Rus и Carol, 
echipe există o 
pentru locul 1,

Reportajul săptămînii |

—

ДВГ lectricienii Filipini Joan
’^’Labă Ioan{ primul șef de 

cbipă, lucrau în atelierul electric 
un motor do 24 kW, De fapt

Și 
e- 
lă 
la

reducerea timpului de reparații — 
montări și lucru de calitate. Pe 
această lună se pare că drapelul 
roșu va trece la echipa lui Filipini 
și după hotăr'irea componenților 
echipei va fi cedat destul de greu.

In timp ce cei doi electricieni 
lucrau la asamblarea motorului IU 
atelier, alții, printre care David 
loan, Teodorescu Constantin, Lup- 
Șe Nicolae, Andronescu Nicolae au 
de executat o lucrare foarte im
portantă : montarea tabloului de 
alimentare cu curent a mașinilor 
de la încărcare. Cînd vor termina, 
vor trece să monteze masa de co
mandă, de unde un electrician, 
ajutat de diferite semnale lumi
noase și acustice, va controla toa-

te mașinile de la încărcare. Dec, 
totul va fi automatizat. Asta în
seamnă economii, producție mărită 
și calitate superioară.

Electricienii sînt așezați la loc 
de cinste la preparație. De felul 
cum se achită ei de sarcinile pe 
care le au depinde calitatea și can
titatea producției. Ei știu acest lu
cru și de aceea nu se fac de rîs. Pe 
nava preparației, „semnalele" elec
trice funcționează normal.

Dar printre „navigatorii' de nă
dejde se numără și echipa de lă
cătuși condusă de Matzenbach Mi
hai. In seama ei intră întreține
rea sitelor și ciururilor precum și 
reparațiile capitale la acestea. De 
felul cum întreține ea sitele de
pinde reducerea procentului de 
cenușă admis, granulația etc. De 
aceea, echipa de lăcătuși se stră
duiește ca mașinile pe care le are 
în primire să funcționeze cît mai 
bine, fără goluri. Fiecare din echi
pă știe ce are de făcut.

aieresak iosif tocmai pregă-
U tea un apărător pentru bara de 

lemn de la o sită, în timp ce Cos- 
tîn losif ajusta cugineții de la sita 
nr. 5 care se află în reparație ca
pitală. Durata unei astfel de re
parații depășea 30 de gile, dar 
lăcătușii Marin Nicolae,

Stelian — Victor, sudorul Mus
calul Constantin se străduiesc să 
o redea cit mai repede sectorului 
de producție.

Și ca ei mai sînt încă mulți munci
tori de la preparație care luptă 
pentru calitate, pentru o recuperare 
mărită, pentru a preîntimpina ava- 
rile în muncă. Lăcătușul Kiss luliu, 
unul dintre fruntașii preparatori, 
lucrează la o bandă de încărcare, 
Rodiș Nicolae, secretarul organi
zației U.T.M. de la secția haldă, 
are în primire întreținerea funicu- 
larului, cupei de la haldă. De cu
rînd Rodiș Nicolae și-a înaintat 
la biroul tehnic o inovație care a 
fost acceptată și s-a trecut la a- 
plicarea ei în producție.

La spălătorie echipa lui Hogb 
losif e considerată ca una din cele 
mai bune. Și nici rm-î de mirare, 
pentru că în echipă sînt oameni 
pricepuți, harnici', cu dragoste de 
muncă printre care Hușan Vasile, 
Iordan loan și alții.

Desigur că în echipajul prepa
rației mai sint mulți „navigatori" 
destoinici, pricepuți și harnici, buni 
timonieri ai producției. Rodul mun
cii lor îl consemnează cu precizie 
acel „barometru C.T.C." acea bu
solă a preparației și anume 
tul de analize din camera 
nuită a laboratorului.

Drum bun, navigatori ai 
parației ! Toale pingele sus 1

C. COTOȘPAN

caie- 
obiș-

pre-



STEAGUL ROȘU

Hăscolenii vor avea o școală nouă
La ora 10 și ceva dimineața, 

satul părea pustiu, cufundat în li
niște și nemișcare. Doar murmurul 
neîntrerupt al pirîului ce despică 
in două ir.treaga așezare, clipocea 
neîncetat, intr-un loc abia șoptit, 
in altul cu înverșunare, săltînd me
reu în albia-i umbrită

Toți sînt plecați la 
te, la treburi. Casele 
ciuperci uriașe, roșii 
fondul de un verde 
rate de-a lungul apei 

I de cei doi masivi ce 
tul, par neiocuite- Totuși, în mij
locul satului, pe un bot de deal, 
lingă o casă mai răsărită, un om 
brăzdează coasta cu valuri de fîn, 
înfășurind mereu, sub limba 
oțel a coasei, noi brazde, moi, 
iarbă.

— Ați avut noroc ne spune 
iăsînd pentru puțin timp coasa, 
m-ați găsit acasă. Pină ieri 
fost la seina model de ia Plaiul 
Frunții. Cu inginerul Zetea și cu 
președintele, Răscoleanu loan, 
ne-am dus să mai dăm o leacâ 
de ajutor la stînă.

Am stat de vorbă și nu am mai 
țfî plecat de la Răscoleanu Petru, 
acest harnic gospodar, deputatul 
satului. Centrul discuțiilor a fost 
insă construirea noii școli, obiecti
vul nr. 1 al sătenilor din Răscoala. 
Pină acum a fost amenajat drumul 
de acces și a fost turnată funda
ția. Deputatul ne-a vorbit cu mult 
drag de „premiați1* cum numea el 
părinții fruntași la munca volun
tară desfășurată pe șantierul șco
lii : Magar Ioan Ioan, Negoi Ni- 
colae, Luca Miron, Magar Ilie, 
Răscoleanu Maniu, Avram Petru, 
Răscolean Dumitru și mulți alții.

Pentru a ridica școala, au venit 
la muncă voluntară tinerii utemiști 
din sat, copiii în frunte cu neo
bosita lor învățătoare Coca Valenti
na, zidari din Lonea și Petrila, 
săteni din Cimpa. Aproape în fie- 

duminică, tovarășul Feher Io- 
președintele sfatului 
altcineva
o mînă

de sălcii, 
fin, pe fflun
— ca niște 
răsărite pe 

închis, înși
și înghesuite 
străjuiesc sa

de 
de

domină aproape întreg satul, se 
va ridica lăcașul *le lumină. Aici 
de acum înainte, vot face primii 
pași viitorii ingineri, profesori, doc
tori de aici, din satul în trecut 
analfabet fără excepție. Așa de 
mult prețuiesc răscolenii acest fapt 
incit seara, cînd vin de la coasă, 
trec pentru o clipă să vadă „ce 
face școala", mingîind cu privirea 
zidul cenușiu de 
pii satului, pînă 
și uitat de 
versuri despre 
viața lor nouă. Negoi loan și A- 
vram loan, elevi în clasa a IV-a 
ai căror părinți n-au simțit nicio
dată mierea slovelor, fac azi ver
suri despre brigada utemiștilor, 
despre deputății lor, învățătoare 
și mineri, despre toți acei care 
ajută la ridicarea școlii în care ei 
vot fi primii absolvenți.

Dorința răscolenilor este ca școa
la să fie gata la 1 septembrie. Și 
s-ar putea ca frunza să nu îngăl
benească, înainte ca pe colina de 
un verde închis, din mijlocul sa
tului, să apară masivă și luminoa
să, impunătoare și dragă, noua 
clădire a școlii.

O oră petrecută la Răscoala îți 
lasă impresii de neuitat. Cu sigu
ranță că tovarășii de la sfatul 
popular și din conducerea minei 
Lonea care au trecut și vor mai 
trece pe aici vor da tot sprijinul 
pentru Ca din prima zi a noului 
an școlar, copiii răscolenilot să 
pășească într-o școală nouă. O 
merită din plin.

M. DUMITRESCU*

beton masiv. Co
ntai ieri neștiut 

lume, 
școală,

fac azi 
despre

Calitate bună la

I

!

De dimineață, pe șantier
(Urmare din pag. l-a)

declarat un deputat al parlamen 
tulul englez ~ la o rapidă scuni - 
pire a vieții, la scăderea salariu
lui real. Sub un alt titlu, „Scum
pete" se anunță creșterea costului 
vieții în S.U.A. față de 1947 cu 
27,4 la sută, in Germania occiden
tală, în ultimul an, cu 2,9 la sută, 
în Uruguai cu 7,5 la sută. Creșteri 
de prețuri in Franța, Austria, Da
nemarca. Da, acestea sînt faptele, 
aceasta este viața acolo unde dom
nesc încă monopolurile...

— Noi, tovarăși, a spus cons
tructorul Gatzel, aupă ce construc
torii ascultaseră cuprinsul hotă~ 
ririi, simțim din plin grija parti
dului, a statului nostru. Însăși 
munca noastră, a celor care înălțăm 
locuințe noi, școli noi, e consacra
tă îmbunătățirii vieții oamenilor 
muncii. Acum, prin aplicarea noii

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

botărîri, viața noastră va deveni 
și mai bună Aiem datoria de a 
răspunde prin fapte grijii partidu
lui, de a construi la termen, de ca
litate și la un preț de cost redus.

La cîteva minute, munca pe 
șantier a început să pulseze din 
nou mai puternic. Andreevici 
Alexandru, cu brigada sa de zu
gravi, dădea pereților noilor săli 
de clasă ale școlii din cartier, 
care la 23 August va fi terminată, 
albul imaculat al varului. In alte 
săli de clasă, parebetarii conduși de 
Andreescu Grigore, așez/ш plăcu
țele de lemn țesînd parcă un uriaș 
covor. In cealaltă parte a șantieru
lui, la blocul N, tîmplarul Popescu 
Jenică așeza în zidul proaspăt uși, 
ferestre. Ferestre din care, nu pes
te multă vreme, vor intîmpina soa
rele dimineților noastre multe flori 
cu petalele larg deschise...

• PUBLiCWAJE
r

ani
pen-

!!

de la sfat 
de ajutor

întreprinderea de explorări 
Lupeni cu sediul în Lupeni 
strada Avram lancu nr. 1,

ANGAJEAZA IMEDIAT:
- ECONOMIȘTI cu stu

dii superioare și 4—5 
vechime în specialitate
tru posturile de șef serviciu 
aprovizionare și planificare 
—■ salariu 1900—-2500 lei;

— MAIȘTRI MECANICI
— salariu 1200—1050 lei;

— RUT1ERIȘTI Șl TRAC
TORIȘTI KD-35 și Kirov — 
salariu 3.45—4 lei/oră;

— INGINER ENERGETIC
— salariu 1350—1850 lei;

— REVIZOR CONTABIL
— salariu 800—1150 lei.

miftll die huni C.F.R. rilrtiaii I» fristta ІЩеІ 
sartinthn euignii!

exemplu, comuniștii Crișau Gli- 
gor și Comșa Mihaî, instruc
tori cu experiență în producție, 
s-au preocupat cu răbdare și per
severență de pregătirea profesio
nală a tov. Frentz Iosif, Stan- 
ciu Vasile, Radu Cornel și Oprea 
loan II, care au reușit să devi
nă fruntași în producție, meca
nici dfe bază ai depoului.

Deseori, în adunările genera
le ale organizației de bază s-a 
analizat felul în care comuniș
tii se ocupă de creșterea și edu
carea candidaților de partid, de 
mobilizarea acestora la înfăptui
rea sarcinilor economice. Biroul 
organizației de bază văzînd că 
mai există unii candidați' die par
tid care întîmpină greutăți în 
muncă, nu reușesc să-și îndepli
nească normele, a hotărît ca de 
aceștia să se ocupe comuniștii, 
să-i sprijine să devină fruntași 
în producție, muncitori cu 
nă pregătire profesională.

Cu toate că la deptuil 
comotive au fost obținute
tate bune, biroul organizației de 
bază este conștient că mai are 
încă multe de făcut în ce pri
vește îmbunătățirea stilului de 
muncă. Mai sînt lipsuri îndeo
sebi în ce privește controlul în
deplinirii sarcinilor, organizarea 
unei agitații vizuale concrete, 
strîns legate de angajamentele 
ce stau în fața colectivului. Este 
necesar ca în adunările generale 
să se ceară mai des informări 
de la membrii și candidații de 
partid asupra felului în care își 
duc la îndeplinire sarcinile în
credințate. De asemenea, se cere 
ca biroul să informeze mai ope
rativ adunările generale asupra 
modului în care sînt’ traduse în 
viață hotărîrile adoptate, propu
nerile făcute de membrii și can- 
didații de partid în scopul îm
bunătățirii muncii.

pentru îndeplinirea
(Urmare din pagina l-a)

de muncă s-a făcut simțită.lui
Acum tinerii de la compartimen
tul R.R.D, își realizează și chiar 
depășesc sarcinile de producție, 
iar calitatea reparațiilor la lo
comotive se bucură de aprecierea 
întregului colectiv.

La depoul de locomotive mem
brii de partid se ocupă cu dra
goste de ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor. Așa de

toate sortimentele
cu durata de

3 ani la Brt-

cu durata de
2 ani la Cra-Pe luna ce a trecut muncito

rii, tehnicienii și inginerii de l.a 
preparația Petrila au obținut re
zultate frumoase în lupta pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui preparat. Organizîndu-și mai 
bine activitatea în procesul de 
producție, ei au reușit să reducă 
gradul de umiditate în cărbu
nele spălat cu 0,8 la sută, scă- 
zînd totodată și procentul de ce
nușă cu 0,5 la sută.

Rezultate satisfăcătoare s-au 
obținut și la planul pe sortimen-
:... ——

Din experiența sectoarelor fruntașe

popular 
vine să 

la noua

care 
sif, 
său 
dea
școală.

Am fost pe
data nu au apărut decît fundațiile 
•de beton înfipte adînc în coastă. 
Nici nu »e putea un loc mai potri
vit pentru Școală. Pe o colină ce

lucul unde deOcam-

tp. Astfel, la cărbunele cu gra- 
nulație între 20—80 mm. cenușa 
și umiditatea au scăzut cu pes
te 2 la sută, la cel cu granula- 
ție între 10—80 mm. cu 0,6 la 
sută, iar la sortul de cărbune cu 
granulație între 20—40 mm. u- 
miditatea și cenușa au fost re
duse cu 1,5 la sută.

Pe primele două decade ale 
lunii iulie a. c. muncitorii pre
paratori au îmbunătățit și mai 
mult calitatea, realizînd în a- 
celași timp și economii valo
roase.

RECRUȚARE

o bu

de lo- 
rezul-

Asigurarea liniei de front, condiție principala 
a îndeplinirii planului la cărbune

' Sectorul III de 
peni este unul din 
cea mai mare pondere de pro
ducție. Aproape 30 la sută din 
întreaga producție a exploatării 
miniere din Lupenj se extrage 
din abatajele sectorului III.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, au fost trimise coc- 
sarilor hunedoreni aproape 14.000 
tone de cărbune peste prevede
rile planului sectorului. Acest 
frumos rezultat se datorește 
muncii entuziaste a minerilor, 
măsurilor tehnico-organizatorice 
luate de către conducerea secto
rului și comuniștilor din sector 
care s-au situat în fruntea tutu
ror acțiunilor pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. 
Minerii din sectorul III, de la 
începutul anului și pînă în pre
zent, au reușit să-și îndeplineas
că ritmic sarcinile de producție, 

că dacă 
de mun- 
un plus 
ziua de 
un plus

la mina Lu- 
sectoarele cu

E suficient să se arate 
luna iulie — prima zi

— au început-o cu
80 tone cărbune, în 
iulie inclusiv aveau 
1850 tone de cărbune. Aceas- 
în condițiile majorării planu-
de producție cu 50 tone zil-

că 
de 
21 
de 
ta 
lui .. „___ __ ___
nic față de luna trecută.

Care este „secretul" îndeplini
rii ritmice a planului de produc
ție? La această întrebare ne-a 
răspuns tovarășul inginer Teo- 
dorescu Constantin, șeful secto
rului. lată ce a spus el printre 
altele :

— Condiția principală a înde
plinirii planului de producție 
este asigurarea liniei de front. 
In sector avem 3 abataje fron
tale care dau producție din plin 
iar al 4-lea este în pregătire. De

exempltr, în momentul de față ar 
batajul 4 vest se termină de ex
ploatat, însă 4 est este deja pre
gătit pentru tăiere.

La fel, întreținerea căilor de 
acces și aprovizionarea la timp 
și în condiții optime a locurilor 
de muncă au fost și sînt în cen
trul atenției conducerii sectoru
lui.

O altă condiție esențială care 
ne-a ajutat să obținem aceste re
zultate în extragerea cărbunelui, 
a fost omogenizarea brigăzilor 
din abatajele frontale. Este su
ficient să arăt că în ultimii doi 
ani n-am făcut nici măcar o 
schimbare de oameni între bri
găzi. Oamenii care lucrează în 
abatajele frontale au fost selec
ționați din cei mai buni mineri 
din sector. In brigăzi s-a înră
dăcinat o disciplină liber con
simțită. Dacă se întîmplă ca 
vreun om dintr-o brigadă să 
manifeste dezinteres în muncă, 
ceilalți oameni din brigadă iau 
atitudine, nefiind nevoie de in
tervenția conducerii sectorului. 
S-au redus mult absențele nemo
tivate.

Dacă la abatajele frontale lu
crează minerii cei mai pricepuți, 
atenția, noastră a fost îndreptată 
și spre tehnicienii cei mai buni 
repartizîndu-i la abatajele fron
tale. Așa avem, de exemplu, pe 
tehnicienii Brezeaou Dumitru, 
Stoica Ioan, K'at Mihai etc.

Urmărirea zilnică de către 
conducerea sectorului a felului 
cum se execută operațiunile de 
răpire, tăiere, montare a contri
buit de asemenea în mare mă
sură la executarea lor calitativă 
și în general la rezultatele pe 
care le-au obținut.

In ceea ce privește calitatea 
cărbunelui, atenția noastră a fost 
concentrată în direcția creării 
unei opinii de masă pentru ale
ge r a șistului. In această direcție 
un ajutor prețios l-am avut din 
partea biroului organizației de 
bază care a mobilizat comuniștii 
și întregul colectiv al sectorului 
Ia lupta pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate. Dacă în 
primul trimestru al anului am 
fost penalizați de către prepa- 
rație cu aproape 300.000 lei pen
tru depășirea procentului de ce
nușă admis, în trimestrul II nu 
am fost penalizați cu nici un 
ban. Și acest lucru este și nor
mal din moment ce șefii de bri
găzi și cei de schimb se ocupă 
personal de problema alegerii 
șistului din cărbune.

Conducerea sectorul)»; a ținut 
cont de toate propunerile făcute 
de șefii de brigadă și, în măsura 
posibilităților, ele au fost rezol
vate. Așa a fost de exemplu pro
punerea cu privire la instalarea 
lămpilor electrice în abataje la 
distanțe mai mici unele față de 
altele pentru ca să nu mai fie 
nevoie în abataj de lămpi de mi
ner.

In privința îndeplinirii ritmi
ce a sarcinilor de plan, nu este 
nici un secret — a spus în în
cheiere tovarășul inginer Teodo- 
rescu Constantin. Buna organi
zare a muncii, urmărirea îndea
proape a îndeplinirii sarcinilor 
de pian, ajutor concret, calificat 
și la timp brigăzilor și aportul 
comuniștilor care s-au situat ini 
fruntea tuturor acțiunilor, ne-au 
permis să obținem rezultate fru
moase.

ANUNȚ
4.A.P.L. Petroșani, servi

ciul de cadre, recrutează e- 
levi absolvenți ai școlii ele
mentare de 7 ani din Valea 
Jiului, băieți și fete, pentru 
școlarizare In următoarele 
meserii:

— Bucătari, cu durata de 
școlarizare de 3 ani la Bra
șov.

— Cofetari-patiseri cu du
rata de școlarizare de 3 ani 
la Brașov.

— Bufetieri, 
școlarizare de 
șov.

— Ospătari, 
școlarizare de 
Iova.
3ONDIȚ1I DE

a) Să fie absolvenți ai 
școlii de 7 ani cu certificat 
de absolvire.

b) Să aibă vîrsta de mi
nimum 14 ani șl maximum 
18 ani împliniți la data de 
15 septembrie 1961.

Părinții care doresc a în
scrie în aceste școli copii, se 
vor prezenta la serviciul 
cadre al T.A.P.L. Petroșani 
avînd asupra lor certificatul 
de școală, extrasul de naște
re și buletinul de identitate 
al copilului, pînă la data de 
30 iulie 1961.

ANUNȚ
întreprinderea comunală 

orășenească (I.C.O.) Petro
șani, angajează conducători 
auto pe: autobuze, autoca
mioane, autospeciale și auto
turisme.

De asemenea, angajează 
un tractorist pe U.T.O.S. 2.

Cererile se vor depune la 
secretariatul I.C.O. din Pe
troșani str, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej nr. 72.

*1
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N. S. Hrușciov 
în regiunea Harkov

HARKOV 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 29 iulie, Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
ogoarele colhozului „Ordjoni- 
kidze", raionul Lozovaia, regiu
nea Harkov — una dintre gos
podăriile fruntașe din Ucraina.

N. S. Hrușciov s-a întreținut 
cu Grigori Moghilcenko, de două 
ori Erou al Muncii Socialiste, 
președinte al colhozului, s-a in
teresat de funcționarea noilor 
mașini agricole.

In călătoria sa Nikita Hruș- 
a fost însoțit de conducă- 
ai P.C. din Ucraina și de 
oficialități.

ciov 
tori 
alte

In rtrwn spre Brazilia Iuri Gagarin 
s-a oprit

HAVANA 29 (Agerpres).
După cum transmite Prensa 

Latina, cosmonautul sovietic 
Iuri Gagarin, în drum spre Bra
zilia s-a oprit la Curacao (in
sulă în apropierea coastei Ve- 
nezuelei aparținînd Olandei). 
Deși era noaptea tîrziu, o mare

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

1—1

Ca urmare a pretențiilor colonialiste ale părții franceze

la Curacao
mulțime de oameni au salutat; 
pe eroul sovietic cînd acesta a 
coborît din avionul „IL-18". Lîn- 
gă hotelul la care s-a oprit pen
tru cîteva ore Iuri Gagarin a 
fost de asemenea salutat de o 
mulțime de oameni.

(Agerpres). —

Institutul uni
nucleate de la

tinere-

forum,
se a-

La Institutul
MOSCOVA 29 

TASS transmite :
La 28 iulie, la 

ficat de cercetări
Dubna a avut loc o ședință în 
deplasare a Comisiei Forumului 
mondial al tineretului — „Pro-

■ ■ ■■ HwrâaReiMva ——----- lua Ш
Sene- 
invi- 
Con-

dele-

— Discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate —
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In după-amiaza zilei de 28 iu

lie, după o întrerupere dfe 6 zile 
Consiliul de Securitate a reluat 
discutarea problemei agresiunii 
franței împotriva Tunisiei.

Reprezentanții Tunisiei, 
galului și Libiei, au fost 
tați să ia parte la lucrările 
siliului de Securitate.

Primul a luat cuvîntul 
gatul Tunisiei, M. Slim.

Situația din Tunisia continuă 
să rămmă foarte îngrijorătoare, 
a declarat Slim. Autoritățile 
franceze refuză să îndeplinească 
hotărîrea Consiliului de Securi
tate (care prevedea încetarea 
imediată a focului și retragerea 
tuturor forțelor armate pe pozi
țiile inițiale — N.R.). In peri
oada care a trecut de la adopta
rea rezoluției de către Consiliul 
de Securitate și de la ordinul dfe 
încetare a focului, trupele fran
ceze au extins zona dfe ocupa
ție. Ele continuă să primească 
noi întăriri. In ultimele zile, în 
regiunea Bizertei au sosit noi 
nave de război franceze. Avioa
ne franceze încalcă spațiul ae
rian al Tunisiei. Ocupanții să- 
vîrșesc atacuri asupra unor ce
tățeni pașnici, se îndeletnicesc 
cu tîlhărie și jafuri.

In urma agresiunii franceze 
Tunisia a avut 812 morți, 1.155 
răniți și 633 dispăruți. Poziția 
guvernului tunisian, a spus Slim, 
rămîne neschimbată — trupele

franceze trebuie să părăsească 
teritoriul Tunisiei.

Reprezentatul sovietic P. S. 
Alorozov a declarat că Franței 
i-a fost posibil să refuze cu ci
nism să îndeplinească hotărîrea 
Consiliului de Securitate datori
tă sprijinului ce i-1 acordă alia- 
ții ei din N.A.T.O.

Delegația sovietică, a 
Morozov în încheiere, este dis
pusă să sprijine în Consiliul de 
Securitate cele mai hotărîte mă
suri pentru ca Franța să fie si
lită să respecte suveranitatea 
Tunisiei și să fie lichidată ame
nințarea pentru pace în Africa 
de nord și în zona Mediterrnei,

Reprezentantul R.A.U. a che-, 
mat O.N.U. să ia măsuri urgen-1 
te pentru a pune capăt agresiu
nii, pentru a restabili pacea și| 
liniștea. Delegatul S.U.A., C. 
Yost, a declarat că, după păre-.' 
rea delegației sale, cele două 
părți s-au străduit să îndepli
nească hotărîrea Consiliului de 
Securitate, dar acest lucru, a a- 
firmat el, a fost împiedicat de 
interpretarea diferită a prevede
rii rezoluției.

In încheierea ședinței, delega
tion le-a fost distribuit proiec
tul de rezoluție al Ceylonului, 
Liberiei și R.A.U. Proiectul ex
primă neliniștea în legătură cu 
neîndeplmirea de către Franța a 
rezoluției Consiliului de Securi
tate din 22 iulie și o invită să 
îndeplinească neîntîrziat toate 
prevederile acestei hotărîri.

spus

de la Dubna
greșul tehnico-științific si 
tul".

Printre participanții la 
care au venit la Dubna,
flau reprezentanți ai tineretului 
din 36 de țări.

Ei
Heinz Barwich, 
al Institutului 
cetări nucleare.

Delegații au 
rul de mari energii. Ei au fost 
impresionați în mod deosebit de 
giganticul sincrofazotron și de 
instalațiile experimentale ulfra- 
moderne, cu ajutorul cărora e- 
fectuează acolo experiențe oame
nii de știință din 12 state socia
liste..

Împreună cu tineretul din 
Dubna, oaspeții au participat a- 
poi la discuția pe tema : „Folo
sirii energiei atomice în scopuri 
pașnice". In fața lor au luat 
cuvîntul Bodiel Emmanuel (Da
nemarca), președintele Comisiei 
Forumului 
progresului 
prof. Heinz

Gheorghi
respondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., a vorbit despre 
marea contribuție a fizicii 
cleare la descoperirea de 
substanțe minerale utile.

Participanții la 
pus apoi întrebări la care 
menii de știință au răspuns.

au fost salutați de prof, 
director adjunct 
unificat de cer-

vizitat laborato-

pentru problemele 
tehnico-științific, și 
Barwich.

Flerov, membru co-

întîlnire

1

nu- 
noi

au 
oa-

Tratativele iranco-âlgcricRC 
ta Ispas
scoate de altfel în 
portanța deosebită 
de divergență, în jurul integri
tății teritoriale a Algeriei. „Este 
vorba — scrie comentatorul a- 
genției citate — de combinații 
de procedură în jurul Saharei, 
dar combinații care angajează 
în realitate însuși fondul trata
tivelor". După cum a arătat și 
purtătorul de cuvînt algerian, nu 
era posibilă acceptarea preten
țiilor franceze de amînare pe 
mai tîrziu a discuțiilor în jurul 
Saharei, deoarece aceasta ar fi 
însemnat acceptarea scindării 
Algeriei reduse la un teritoriu 
ciuntit.

Purtătorul de cuvînt al dele
gației guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria a sublin^ 
în același timp că delegația ță
rii sale consideră tratativele 
doar suspendate și că este gata 
să restabilească contactul cu 
partea franceză pentru reluarea 
lor în condiții care să le asigure 
un progres real.

PARIS 29 (Agerpres).
Dppă cum reiese din primele 

comentarii pe marginea noii sus
pendări a tratativelor franco-al- 
geriene, răspunderea pentru în
treruperea discuțiilor revine și 
de data aceasta părții franceze. 
Așa cum a arătat purtătorul de 
cuvînt al delegației algeriene, în 
conferința de presă care a avut 
loc vineri seara la Geneva — 
și de altfel cum a recunoscut și 
purtătorul de cuvînt francez — 
tratativele au fost suspendate ca 
urmare a refuzului părții fran
ceze de a recunoaște integrita
tea teritoriului algerian. Pentru 
a-și menține suveranitatea asu
pra Saharei și a putea exploata 
în continuare resursele naturale 
ale acestei regiuni algeriene, 
Franța a refuzat să ia în dis- 

»cuție principiul aplicării garan
țiilor de autodeterminare asu
pra întregii Algerii, considerînd 
Sahara o „problemă" care ar 
urma să fie discutată mai tîrziu. 
„Partea franceză — a spus pur
tătorul de cuvînt al delegației 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria — a prezentat la 
tratative un plan de exploatare 
a bogățiilor Saharei, dar aceas
ta în cadru! suveranității fran
ceze asupra Saharei. Delegația 
franceză acceptă să discute des
pre exploatarea bogățiilor saha- 
riene, dar - vrea să ducă aceste 
discuții cu o Algerie pe care o 
consideră drept un simplu stat 
riveran, drept o țară de tranzit 
pentru transferul bogățiilor din 
Sahara...".

. In aceste condiții, care neso
cotesc de la început premizele 
unei rezolvări reale a problemei 
algeriene și care urmăresc să im
pună în fapt scindarea Algeriei, 
partea algeriană nu putea con
tinua discuțiile. Un prim comen
tariu al .agenției France Presse

evidentă im- 
a punctului

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

Tratativele de la Geneva 
pentru reglementarea 

problemei laoțiene
GENEVA 29 (Agerpres).
La 28 iulie, la ședința ordi

nară restrînsă a Conferinței 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene, care s-a ținut sub pre
ședinția lui G. M. Pușkin 
(U-R.S.S.), a continuat discuția 
pe marginea punctului 8 din lis
ta de probleme în curs de exa
minare. Acest punct se referă la 
anularea prevederilor . tratatelor 
și acordurilor care contravin in
dependenței și neutralității Lao- 
sului

<1

Apelul partidului socialist unificat din Franța
PARIS 29 (Agerpres).
Intr-un apel publicat la 28 iu

lie de Partidul socialist unificat 
se arată că în Franța „se creea
ză condițiile pentru o nouă în
cercare de puci. In Franța, se

spune în apel, se instaurează o 
atmosferă de
subliniază că situația existentă 
impune colaborarea tuturor or
ganizațiilor populare și demo
cratice din Franța.

teroare'*. Apelul

CRONICA EVENIMENTELOR SĂPTĂMÎNII
de 

ame- 
(ulti- 
Ken- 
edifi- 
mulți

Cum se explică avalanșa 
discuții, declarații și articole 
ricane cu caracter războinic 
mul discurs al președintelui 
nedy este mostra cea mai 
catoare) care au făcut pe 
comentatori, ca de pildă pe cel 
al săptămînalului vest-german 
;,Deutsche JVoche", să tragă „con
cluzii serioase despre militarizarea 
gîndirii politice a Casei Albe" ? 
După cum se știe, propaganda ofi
cială americană caută să justifice 
această campanie afirmînd că mă
surile militare disproporționate fa
ță de starea de fapt a relațiilor 
internaționale, adoptate de Statele 
Unite, și cererile de intensificare 
maximă a înarmărilor, s-ar datora 
poziției adoptate de Uniunea So
vietică în ceea ce privește încheie
rea tratatului de pace german și 
implicit rezolvarea problemei Ber
linului occidental. Adevărul este 
însă că propunerile guvernului so
vietic pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemei germane au 
fost pentru guvernul american un 
simplu pretext, a cărui alegere vă
dește de altfel destulă stîngăcie, 
pentru declanșarea unei ofensive 
psihologice menite să permită spo
rirea cheltuielilor militare, pe care 
unele cercuri americane o consi
deră singura soluție de moment în 
ceea ce privește gravele dificultăți

economice ale lumii occidentale. 
Intrucît lipsa de logică a poziției 
care constă în a răspunde propune
rii de tratative prin amenințări cu 
războiul nu permite susținerea prin 
argumente raționale a acestei po
ziții, discursurile și articolele a- 
mintite mai sus trec sub tăcere a- 
cest aspect — esențial — al pro
blemei. Era clar dinainte că fai
moasa „politică de intimidate" nu 
poate avea efectul scontat asupra 
Uniunii Sovietice. Intr-un articol, 
ziarul s,Sudeutsche Zeitung" scrie 
că dacă „totul se limitează la a- 
menințarea că în cazul extrem nu 
se va renunța la continuarea „cu 
alte mijloace" a unei politici ire
mediabil falimentare; este totodată 
neliniștitor că aceste amenințări 
nu-și ating scopul urmărit. „Și 
totuși aceste amenințări sperie pe 
cineva; și anume, după cum arăta 
săptămînalul laburist „Tribune" 
comentînd discursul lui Kennedy, 
;,ele au speriat poporul american".

Acest efect nu este disprețuit din 
punctul de vedere 
militari" de la Casa Albă deoare
ce pe fondul acestei spaime create 
în mod artificial ei pretind sporiri 
fără precedent ale creditelor mi
litare, deci sporirea impozitelor, 
noi sarcini, noi poveri pentru oa
menii de rînd. Este oare permis 
ca pentru a face o nouă injecție

al ;,creierilor

stimulatoare industriei de război 
americane să se împingă omenirea 
în „pragul războiului" inventat 
într-un moment de proastă inspi
rație de defunctul Dulles ? Oficia
litățile americane nu se grăbesc să 
răspundă la o asemenea întrebare, 
dar multe alte cercuri și ziare din 
întreaga lume răspund într-un fel 
care nu le poate fi pe plac aminti
telor oficialități.

Nimeni nu este mai surd decît 
acela care nu vrea să audă. Și 
în momentul de față guvernul 
Statelor Unite nu vrea să audă 
vorbindu-se 
tratative, 
rezonabile. 
„Time and 
tele Unite 
rile sovietice în problema Berli
nului fără a reflecta de loc asu
pra lor și că distjursul lui Ken
nedy a demonstrat că puterile 
occidentale „recurg mai ușor la 

■ propagandă decît la studierea 
propunerilor părții adverse. Zaj- 
va stîrnită în cadrul războiului 
rece și exagerările la care re
curge Occidentul 
ficilă rezolvarea

Ziarele, au 
pre două noi 
vernului francez 
confirme afirmațiile a numeroa
se' cercuri oficiale afro-asiatice

despre pace, despre 
despre reglementări 
SăptămînaluT englez 
Tidte" scrie că Sta- 

au respins propune-

fac și mai di- 
problemei". 
informat des- 
acțiuni ale gu- 

care vin să

potrivit cărora el este foarte de
parte de intenția de a rezolva 
în spiritul vremii problemele cu 
caracter colonial. Speranțele re
înnoite după reluarea tratative- 
-c franco-algeriene au fost din 
nou înșelate. Obstrucțiile fran
ceze au dus la o nouă întreru
pere a acestor tratative. Din pă
cate, ea a fost determinată nu 
de vreo neînțelegere de ordin 
formal, ci de chestiunea cea mai 
de fond. Este vorba de refuzul 
categoric și anticipat al guver
nului francez de a renunța la ex
ploatarea colonialistă a Saharei, 
teritoriu a cărui rupere de Alge
ria nicf nu poate fi luată în dis
cuție de guvernul provizoriu al
gerian. Totodată s-a făcut cu
noscut că guvernul Franței re
fuză să participe la ședințele 
Consiliului de Securitate consa- 
ciate rediscutării problemei a- 
gresiunii franceze împotriva Tu
nisiei. Coincidența dintre aceste 
două atitudini negative nu este 
întîmplătoare, după cum nu în- 
tîmplător au coincis reluarea re
centă a tratativelor franco-alge
riene și ca o contrapondere ata
cul împotriva Bizertei. In am
bele împrejurări se manifestă 
dorința de a nu ceda cu adevă
rat nici o bucățică din rămăși
țele fostului imperiu colonial 
francez.

PROGRAM DE RADIO
31 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă, 
9,30 Tinerețea ne e dragă, 10,10 
Muzică populară din R.S.S. U- 
craineană, 11,03 Scene și an
sambluri vocale din opere, 12,00 
Program de muzică ușoară, 
13,05 Cîntece și jocuri populare 
din Muntenia, 14,00 Călătorie 
muzicală, 15,30 Concert de mu
zică din operete, 17,30 Vreau să 
știu, 18,00 Muzică ușoară, 19,00 
Almanah științific, 19,30 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 20,50 Tribuna Radio, 
21,05 Cîntăreți de operă care 
ne au vizitat țara, 21,35 Muzică 
populară romînească. PROGRA
MUL II. 12,10 Muzică populară 
romînească, 13,00 Laureați ai 
primului Concurs Internațional 
„George Enescu", 14,03 Cîntece 
sovietice, 15,00 Muzică din ope
re, 15,35 Muzică ușoară, 16,30 
Vorbește Moscova! 17,00 Lu
crări muzicale inspirate din 
lupta poporului nostru pentru 
libertate, 17,35 Muzică populară 
din țările Africii, 18,05 
din operetele lui Lehar, 
Compozitorul săptămînii. 
re „Franz Liszt", 20,40 
de compozitori romîni, 
Seară literară.

Muzică
19,40 

Evoca- 
Valsuri

21,30

FELICIA ANTIP

CINEMATOGRAFE
31 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : întîlnire în întuneric; 
AL. SAHIA: Acoperișul; PE- 
TRILA: Doamna cu cățelul; 
NiNOAȘA;; Avionul pleacă 
era 9; VULCAN : In umbra 
gii; CRIVIDIA : Melodii de 
Neva; LUP'ENI : Micuța.

A- 
la 

Ie
pe
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