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Minerii Văii Jiului raportează
noi succese
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Cititi în pagina IV-a:
• Dejunul oferit de C.C. al P.G.U.S. și guvernul U.R.S.S. 

în Palatul Mare al Krem linului1
• Largul ecou mondial al noului Program al P.C.U.S.; 

Previziunile lui Lenin s-au adeverit în mod strălucit ; Apro
barea generală a poporului sovietic

• Conferința de la Geneva pentru Laos

Vizita delegației de partid și guvernamentale a R.P.R. în Uniunea Sovietică

Convorbirile delegației de partid și guvernamentale a R.P.R 
cu conducători ai P.C.U.S. și ai ouvernului sovieticși ai guvernului sovietic

P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.; F. R. Kozlov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S.; A. I. Mikoian, membru al Prezidiului 
C.C. ai P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.; V. N. Novikov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
pieședintek Comitetului de Stat al Planificării 
U.R.S.S.; A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
terne al U.R.S.S.

La convorbiri au participat de asemenea: 
partea sovietică — I. V Andropov, șef 
secție la C.C. al P.C.U.S.; I. K. Jegalin,,ambasa
dorul Uniunii Sovietice în Republica Populară Ro- 
niînă; Ș. T. Astavin, șeful sect' i a 5-a pentru Eu
ropa din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.; 
iar din partea romînă — Andrei Păcuraru, mem
bru supleant al C,C. al P.M.R,, șef de secție la 
C.C al P.M.R. și Constantin Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., adjunct de sef de sec
ție la C.C. al P.M.R.

Convorbirile au decurs într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere frățească. In cursul convorbiri
lor a fost abordat un cerc larg de probleme pri
vind colaborarea dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă, precum și problemele 
internaționale care interesează cele două părți.
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Constantin, Chiriță Constantin, Ni
colae Ioan și altele care au extras 
în plus între 400—500 tone de 
cărbune cocsificabil de bună cali
tate.
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• 15.341 tone 
ne peste planul 
Ф Randament 
bazin de 1,115 tone pe ; 
post.
ф Mina Uricani — frun- ' 
tașă pe Valea Jiului.
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dPentru îndeplinirea 
angajamentelor

Luna iulie a fost încheiată de 
către harnicii mineri ai Văii Jiu
lui cu noi realizări în lupta pentru 
îndeplinirea angajamentelor asu
mate în întrecere. Pe întregul ba
zin carbonifer au fost extrase pes
te plan 15.341 tone de cărbune 
din care mai mult de jumătate 
cărbune cocsificabil. Sporul de 
producție obținut se datorește a- 
plicării pe scară largă a metode
lor avansate de lucru, creșterii ni
velului de mecanizare în subte
ran, atenției acordate ridicării bri
găzilor miniere la nivelul îndepli
nirii ritmice a sarcinilor de plan.

Cu excepția minei Aninoasa 
toate celelalte exploatări miniere 
din Valea Jiului au îndeplinit și 
depășit prevederile planului pe lu
na iulie.

Mina Uricani — 
fruntașă în întrecere

Minerii de la Uricani care și-au 
realizat angajamentul anual privind 
extragerea a 30.000 tone de căr
bune peste plan, continuă să se 
situeze în fruntea întrecerii pe 
bazin. După datele centralizate lâ 
C.C.V.J. reiese că minerii urică- 
neni au livrat siderurgiștilor în lu
na trecută 5401 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. La obți-sf 
nerea acestui nou succes și-au a- 
dus din plin contribuția brigăzile 
minerilor Ștefan Nicolae, Poloboc

Prin

Productivitate înaltă

La exploatările miniere din Va
lea Jiului se acordă o deosebită 
atenție creșterii productivității 
muncii, exprimată în tone pe post, 
care a crescut în medie pe între
gul bazin la 1,115 tone. Creșteri 
mari s-au obținut la mina Uri- 
cani unde s-a atins un randament 
mediu lunar în jurul a 1,400 tone 
cărbune pe post. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în abataje a 
permis minerilor de la Petrila 
să lucreze în luna trecută cu o 
productivitate medie de 1,250 to
ne cărbune pe post. Un frumos 
rezultat l-au dobîndit și minerii 
de la Vulcan care în cursul lunii 
iulie au extras pentru fiecare post 
prestat cîte 1,041 tone de cărbune.

MOSCOVA 1 (Agerpres).
La 1 august Ia Kremlin au început convorbirile 

între delegația de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne, care se află lai Moscova, 
și conducători ai P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic.

Din partea îomină la convorbiri au participat: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, conducătorul delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Romîne; Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 

președintele Consiliului de Miniștri, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al R.P. Romîne ; Nicolae 
Ceaușescu, memb ru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R.; Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic al С. C. al 
P.M.R., șeful Di recției de Propagandă și Cultură 
a C.C. al P.M.R.; Alexandru Bîrlădeanu, membru 
al C.C. al P.M. R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne ; Corneliu Mănescu, 
ministrul Afaceri lor Externe al R.P. Romîne; Ni
colae Guină, mem bru al C.C. al P.M.R., ambasa
dorul R.P. Romîne la Moscova.

Din partea sovietică Ia convorbiri au participat: 
N. S, Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
L. I. Brejnev, membru Prezidiului C.C. al

Ini sectorul V investiții de la mina Aninoasai, printre alte bri
găzi harnice se numără și cea condusă de tov. Pardosi Victor.

IN CLIȘEU: Schimbul II al brigăzii lui Pardosi Victor, 
compus din Vraja loan, Droni Nicolae și Al. Kafayi.

...... _-----------------

pentru bunăstarea oamenilor muncii,
îndemn spre noi succese

La Mausoleul lui V. I. Lenin 
și L К

1 (Agerpres).
delegația de partid

Republicii

Stalin

m e
stra31 Iulie 1961. Pe 

da principală a Petroșa- 
niului e o animație spe
cifică dimineților însorite 
de vară. Tineri și vârst
nici, femei și bărbați se 
perindă de-a lungul stră
zii, se opresc în fața vi
trinelor frumos aranjate 
cu mărfuri de toate sorti
mentele. Totuși în fața: 
vitrinelor e o animație 
mai mare ca de obicei. 
Să ne oprim la una din 
vitrine. E a magazinu
lui textil nr. 1 Petroșani. 
Un mare grup de oameni 
cercetează cu atenție vi
trina, îndeosebi o listă 
expusă aici cu reducerile 
de prețuri la o seamă de 
sortimente.

In magazin ne întîmpi- 
nă gestionarul unității, 
toi.) Schreler Adolf.

— Colectivul magazi
nului nostru, ca de altfel 
toți oamenii muncii — 
ne-a spus gestionarul — 
a primit cu mare bucurie 
noua hotărîre a partidu
lui și guvernului cu pri
vire la creșterea salariilor 
șl re ’ucerea prețurilor la 
unele bunuri de consum.

■prețurile 
ce se

reame- 
vitrina, a expus 
cu noile prețuri, 
ca astăzi vînzfl- 
meargă din plin.

a g a z 1 n
Au fost reduse 
la multe articole 
vînd prin magazinul nos
tru. Colectivul magazinu
lui a făcut de sîmbătă 
seara inventarul, 
najind 
articole
pentru 
rea să

In magazin, la raionul 
unde se vindeau articole 
cu prețuri reduse vînzarea 
se desfășura într-adevăr 
intens. Un mare număr 
de vizitatori cumpărau țe
sături die tt care 
ieftinit în medie 
la sută.

— Un material 
cămașă de vară 
— ceru un tînăr.
rialul cumpărat de 
costa 23 lei metru, 
lei mai ei tin decît 
te.

Vînzare mare a fost și 
la alte articole din ma
gazin. Multe 
și-au cumpărat 
tru cearșafuri 
fețe de masă.

s-au
cu 16

pentru 
vă rog 

Mate- 
tînăr 
cu 7 

'main-

gospodine 
pînză pen- 
și pentru 

ieftinite cu

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

din 
Ex-

din 
de

MOSCOVA
La 1 august 

și guvernamentali a 
Populare Romine, tovarășii Gbeol- 
ghe Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației. Ion Gheorghe Maurer, 
Nicolae Ceaușescu, Leonte Răulu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Corneliu 
Mâne seu, Nicolae Guină și alți 
oaspeți romîni au vizitat Mauso
leul lui V. I. Lenin și I. V. Stalin 
și au depus o coroană de flori.

Pe panglica coroanei este. scris : 
„Lui V. I. Lenin, genialul creator 
și conducător al Partidului Corrlu- 
nlst 'al Uniunii Soviățice și staiu- 
'lui sovietic, marele învățător U 
mircăriî. comuniste mondiale, și ltd 
I. V. Stalin, discipolul șău credin
cios — din partea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Romîne".

(Continuare in pag 4-a)

Omagiu celop căzuți
Duminică, 30 iulie 1961, un 

grup de elevi fruntași la învă
țătură de la școlile profesionale 
de ucenici din București, Cîm- 
pina, Filipești, 
Barza și Zlatna, 
ra interregională 
șani, în frunte cu

Ghelar, Gura 
aflați în tabă- 
de vară Petro- 
maistrul Iancu 

taberei

Geamănă Constantin, membru al 
Comitetului U.T.M. al orașului 
Petroșani, au vizitat mina Lu- 
peni. Ucenicii s-au oprit la pla
ca comemorativă din incinta mi
nei, unde au depus o coroană de 
flori, în memoria celor uciși la 
6 August 1929 Apoi s-a păstrat 
un moment de reculegere.

Recunoștința noastră
Viața nouă, tot mai feri
cită pe care o trăim ne 
obligă să contribuim din 
toată puterea prin munca 
noastră de zi cu zi, la 
îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid. In această 
viață se reflectă grija 
partidului și guvernului 
față de interesele poporu
lui. Acum, după noua ho
tărîre, întrecera socialis
tă dintre sudorii echipei 
pe care o conduc conti
nuă cu mai multă însu
flețire. Prin succesele pe 
care sîntem hotărîți să le 
obținem, vom dovedi re
cunoștința noastră față 
de partid.

DUMITRU LUPU 
sudor — U.R.U.M.P.

» -

Am luat cunoștință cu 
multă bucurie de noua 
hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a guvernului cu privire 
la majorarea salariilor și 
reducerea 
vînzare la 
și a unor 
ne-a găsit 
împreună 
sudori pe 
ne străduim să răspun-: 
dem grijii partidului prin 
noi realizări în producție. 
Datorită bunei organizări 
a muncii, folosirii din plin 
a timpului de lucru noi 
depășim zilnic planul de 
producție cu 10—15 la 
sută. In anii puterii popu
lare nivelul nostru de 
trai a crescut continuu.

prețurilor de 
unele mărfuri 
tarife. Vestea 
în plin lucru, 
cu echipa de 
care o conduc

Voi munci cu și
Primesc cu cea mai 

mare bucurie recenta ho- 
tărire a partiduliri și gu
vernului, expresie a griiR 
manifestate față de oa
menii muncii. Drept mul
țumire îmi iau angaja- ■ 
mentei să muncesc cu 
elan sporit pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor 
planului economic de 6 
ani, să contribui cu pute-

mai mult elan
rea mea de muncă la îm
bunătățirea calității căr
bunelui preparat și la re
ducerea prețului de cost 
al produselor noastre, 
împreună cu tovarășii mei 
de muncă, mulțumesc par
tidului pentru grija părin
tească ce ne-o poarta.

CONST. BĂDUȚA 
muncitor preparația 

Petrila

loan, conducătorul

I
■

Tî nărui strungar Almăș an Ioan de la U.R.U.M.P. 
specializat în executarea la un înalt nivel calitativ a piese
lor ce necesită prelucrări de mare precizie. In fiecare lună el 
își întrece norma cu cel puțin 20—25 la sută.

IN CLIȘEU: Strungarul Almășan loan la locul său de 
muncă.
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! rile obținute,
* Ziua 10r est

темMcu miniere.
A intrat în tradiția minărilor Văii Jiului ca în fiecare 

an, cu prilejul Zilei minerului să terasă în revistă realiză- 
..........................Anul acesta biilanțul cu care ei se prezintă la

. este deosebit de mdttW fn toate dcffltefifile de adfvi- 
T fate. Prin grija partidului șî â gttvfernultii în minele Văii Jiu-
♦ lui se folosesc sute de utilaje de mare productivitate, iflifferii
♦ aplică metode avansate de muftefl șî, îfi bună ffiistifă pe sea

ma promovării progresului tehnic, obțin cărbune tot mai 
fhult, mai bun și mai ieftin.

In pagina de față ne propunem să arătăm cîteva din rea-
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mult cărbune 
ți unu afBndu-se, pe iîngă sute 
de станете puternic» tip TP-1 șl 
3KIM1, și garnituri moderne de 
crățere blindate PZP 45

Din minele Văii Jiului, unele 
declarate odinioară „nerentabHe" 
și închise de capitaliștii hrăpă
reți, minerii scot mereu mai mult 
cărbune. De la mina Vulcan, de 
exemplu, închisă de capitaliști 
în 1929—1331 ca „nenmtabilă", 
se extrage îti acest an — al 11- 
lea de la redeschiderea ei — de 
peste 17 ori mai mult cărbune 
decît în primul an de redare în 
exploatare. La mina Lupeni s-a 
atins, în cinstea ~ ' 
tui, producții 
mină Uricani, 
noasa, Lonea 
bune cunoaște 
simțitoare.

Anul acesta 
ca 1.200.000—1.400.000 tone de 
cărbune brut mai mult dedt în 
1955, cu circa 900.000 tone mai 
multă huilă spălată special pen
tru cocs.

in toată dezvoltarea indus
triei extractive a Văii Jiului 
progresul tehnic are un cuvînt 
greu. Față de Citea 8.650 m. 
galerie susținuți cu armături 
metalice în tot anul 1955, anul 
acesta în 7 luni au fost susți
nuți modern mai bine de 20.000 
m. galerie, A sporit considera
bil în perioada trecută din acest 
an față de aceeași perioadă a 
anului trecut producția din aba
taje frontale susținute metalic 
fapt care, împreună cu extinde
rea susținerii moderne a galeri
ilor, a dus la scăderea consu
mului de lemn de mină în pri
mul semestru la 42,36 m.c./1000 
tone de Cărbune în medie, la 
multe exploatări fiind și mai 
scăzut.

Acesta este, pe scurt, bilanțul 
cu care minerii Văii Jiului în- 
timpină Ziua minerului.

An de an, mai
Minerii Văii Jiului se bucură 

de o viață tot mai înfloritoare, 
muncă deosebite 
cele avute în

stu condiții de 
fundamentai de __  ____  ...
trecut. Toate adîncile prefaceri 
ăfe Văii Jiului, șiragul de Ыо- 
Ейгі eu mii de apartamente con
fortabile de la Lonea pîrtă-n U- 
ricani, viața nouă și îmbelșuga 
tă, se datoresc grijii permanen
te pe care partidul și guvernul 
o poartă celor ce din 
scot piinea industriei.

Acestei griji, minerii 
pund cu fapte. Primele 7 
anului au înscris pe 
producției mai bine de 
tobe de cărbune date peste plin, 
din care circa 62.000 tone căr
bune cocsificabil. Productivitatea 
muncii a crescut la 1,112 tone 
pe post pe bazin.

Rezultatele acestea sîftt rodul 
muncii entuziaste a minerilor, în 
frunte cu comuniștii, sint rodul 
pCoifiovării cu succes a progre- 

utîlajelor 
fost luat

adîncuri

ii răs- 
luni ale 
graficul 
136.600 Zilei mîneru- 

mari La noua 
la Pdrila, Anl- 

producția 
Zi de zi

producem

de căr- 
creșteri

cu cir-

ssihJi tehnic. Locul 
primitive din trecut a ___ ___

puternice mecanisme care fac 
munca tot mai ușoară 
spornică. Toate exploatările mi
niere beneficiază azi de o b< 
gală înzestrare tehnică pehitru 
care statul nostru socialist alocă 
an de an sume tot mâi mari. Un 
exemplu este deosebit de grăi
tor : în timpul burghezo-moșie- 
flftiii indicele de 
canică în galerii 
în Valea Jiului, 
democrat-popular 
operație minieră, 
filului și al cărbunelui, cunoaș
te o tot mai largă mecanizare. 
Ё deajuns să arătăm că dacă în 
tot anul І955, de pildă, s-au în
cărcat mecanic 36.540 m. c. ste
ril, în numai 7 luni din 1961 au 
fost Incărcati cu mijloace meca
nice peste 65.000 m.c. steril, Gra
dul de mecanizare al transportu
lui în abataje a crescut anul a- 
cesta la peste 96 la sută, în func-

vw

și mai

încărcare me- 
era necunoscut 

Sub regimul 
cea mai grea 
încărcatul ste-

AetuMtatea, 
în cifre și fapte
• Minerii Văii Jiului folosesc 

cu tot mai multă pricepere utila
jele are le stau la dispoziție, ob
țin cu ajutorul lor însemnate de
pășiri de plan. Iată cîteva exemple 
grăitoare luate din munca depu
să în adîncuri în cursul lunii iulie :

• La mina Vulcan, pentru ă 
veni în ajutorul brigăzii care sapi 
galeria transversală la orizontul 
535, locul de muncă a fost dotat 
cit o mașină de încărcat tip 
BPM-1. Cu ajutorul acestei mașini, 
minerit au încărcat in iulie mai 
bine de 1.100 tn. c. steril, adică 
aproape 2,5 norme lunate l

• Reîncarcătoarele cu bandă, 
realizare a metalurgiștilor de la 
U.RsU.M.P., și-au dovedit din plin 
eficacitatea. Cu un . asemenea reîti- 
cărcător cu bandă la mina Uri- 
cani au fost încărcați peste planul 
lunar mai bine de 90 m.c. steril 
de către brigada care execută să
parea galeriei direcționale pe stra
tul 8—9, orizontul 580, blocul V 
nord.

• Prontaliștii din panoul I, stra
tul 15, blocul VI Lupeni, au ob
ținut pînă acum însemnate depă
șiri de plan, atlt datorită muncii 
lor dîrze, cit și prin folosirea cu 
pricepere a havezei sovietice tip 
KMP—3. Cu această bnttezA ei au 
bitvai in cursul lunii iulie 1360 
ttsne de cărbune cocsificabil, cit 
peste 250 la sută mai mult deelt 
planul 1

• Pe scama folosirii tehnicii de 
care dispun și a unor metode a- 
vansnte de muncă, minerii de la 
Lupeni au sporit necontenit volu
mul extracției de cărbune. In zi
lele de 28—29 iulie ei au produs 
5.220—5.280 tone de cărbune, 
muncind cu un randament mediu 
silnic de peste 1,280 tone pe post

i

mecanizarea
extracției de cărbune

La 
puțul 
cui 4 
condusă de Băbiiț Constantin 
una dintre brigăzile cele mai buhe 
ale minei — și-a depășit planul la 
încărcate mecanică îh luna Iulie cu 
aproape 205 la sută. Brigadierul 
Băbuț spunea deunăzi, venind vor
ba despre munca cu ajutorul re- 
înCărcătorului cu bandă :

— Folosim acest utilaj de vreo
3 luni și ne dăm seama că ne-ar 
veni greu fără ajutorul lui. Acum 
nici nu știm cînd a fost încărcat 
sterilul pușcat, pe cînd înainte vre
me asudam serios pîtiă ce um
pleam din lopată vagonetele. Și 
îi doat un rcincărcfltor... Să avem 
o ffiașină, am face treabă și йіаі 
bună.

Asemenea cuvinte se pot auzi la 
multe brigăzi de mineri din Va
lea Jiului care s-âu convins pe 
deplin de ajutorul ce-1 au ptin fo
losirea mașinilor în munca lor. Cu 
un mecanism de încărcat, brigada 
lui Vass Martin de Іа mina Vul
can â obținut în iulie o avansare 
în galerie de peste 150 ffl., cu un 
reîncârcător cu bandă brigada lui 
Bogdan Constantin, tot de la Vul
can, a îndeplinit in iulie mai bine 
de 2 norme și jumătate la Încăr
carea mecanică în galerie.

Exploatările miniere din Valea 
Jiului sint dotate cu utilaje tot 
mai numeroase șl variate. In mo
mentul de față, de pildă, minerii 
au la dispoziție 4 mașini de în
cărcat tip E.P.M.-l ; 33 reînEărea- 
toare cu bandă, mașină de încăr
cat tip Unio ; 9 greifere BOI ;
4 haveze de cărbune KMP-3 s 3

săparea galeriei de ocol ia 
orb nt. 11, orizontul 12 blo- 
de la mina Betrila, brigadă

haveze tip MV-60 ; 3 haveze SK- 
40 ; 8 mașini de încărcat în abata
je GNL-30 M ; 4 foreze de sui
tori tip SBM-3 u ; 5 transportoare 
blindate pentru abataje cameră, 
zeci de perforatoare electrice și 
pneumatice rotative și multe alte 
Utilaje de înaltă productivitate, 
produse de industria noastră cons
tructoare de mașini sau importate 
din țările prietene și în special din 
U.R.S.S.

Nici n-au gîndit măcar minerii 
din trecut că în mine pot fuhcțî - 
na atîtea utilaje I In trecut cio
canul de mină, rîznuța de lemn și 
calul — aceasta era în cea mai 
mate parte „mecanizarea" pe cate 
capitaliștii o „introduceau" in mine. 
Efortul fizic istovitor făcea din 
muneg de miner, o muncă de rob-

Felul cum sint folosite azi utila
jele, metodele de muncă avansate 
bazate pe folosirea lor il— 
trează 
cum 
roase 
unde se obțin în medie cite 3,500- 
5,200 tone de cărbune pe fiecare 
post prestat, unde indicele de me
canizare ă transportului pe galerii 
și în abataje a trecut de 96—98 
la sută ! Și aceste rezultate nu 
Constituie o limită deoarece in pla
nul de dezvoltare a Văii Jiului sînt 
prevăzute a fi introduse în subteran 
noi și noi utilaje, expresie a teh
nicii cele mai avansate.

pe folosirea lor ilus» 
convingător faptul că ă- 
sînt tot mai ndtme- 
colectivele de sectoare

8hkH< șrsdaeția extreel u ми^мге 
metalici

In cursul lunii iulie, la exploatările carbonifere din Valea 
Jiului au intrat în funcțiune noi abataje frontale unde la armare 
lemnul a fost înlocuit cu susținere din metal. Eficacitatea susți
nerii metalice reiese și din faptul că producția de cărbune ex
trasă din abatajele frontale întrece, la unele mine, sarcinile Sta
bilite prin planul tehnic. De pildă, la Lonea au fost extrase dîn 
âbataje frontale armate metalic Circa 5600 tone de cărbune peste 
sarcina de plan, iar la Vulcan mai bine de 1100 tone de cărbune 
peste plan. însemnate cantități de cărbune au fost date din fron
talele susținute metalic de la mina Lupenî. Aici cărbunele extras 
din asemehea frontale reprezintă circa 20 la sută din volumul to- 
tal de producție al minei.

Inovatorii, în fruntea luptei pentru promovarea
La realizările obținute de colec

tivele miniere în acest an și pe 
cate le raportează cu mîndrie în 
cinstea Zilei minerului ți-ău adue 
contribuția І0Г și inovatorii și ra- 
penalizatorii minei. Așa cum se 
vede in graficul alăturat, în pri
mele 6 luni ale acestui an econo
miile post calculate, obținute pe 
seama introducerii in procesul de 
producție a 276 inovații și rațio
nalizări, Se ridică la peste 2.131.000 
lei, sumă care întrece cu aproape 
“00.000 lei economiile obținute 
prin inovații în aceași perioadă a 
anului trecut. Creșterea avîntului 
creator al inovatorilor are la bază 
îndrumarea cu mai multă compe
tență a muncii iot de către orga- 
fliitațlile de partid, canalizarea 
Strădaniilor lor spre găsirea unor 
inovații de mai mare valoare prac
tică. La creșterea economiilor ob
ținute pe seama inovațiilor a con
tribuit și faptul că planurile te
matice de inovații au fost alcătuite 
1П acest ăn pe baza consultării 
largi a inovatorilor, au fost puse 
de acord cu planurile tehnice ale 
exploatărilor și s-a urmărit îndea
proape realizarea temelor cuprin
se în ele.

Un fapt deosebit de îmbucură
tor și care arată o orientare mai 
justă in dezvoltarea mișcării de 
inovații este acela că au fpst atrași 
în munca de creație tehnică un

tehnicii noi
număr hiai mare de muncitori di
rect productivi și în special mineri. 
Aceștia au venit cu valoroase pro
puneri de inovații. Așa de exem
plu, inovația aplicată ia Aninoasa, 
constînd în „Modificarea poziției 
baionetelor din stratul 13 Piscu" 
realiaatâ de minerii șefi de bri
gadă Bulgaro Gheorghe, Schneider

Fiancisc și Serestei loan, aduce 
sectorului anual economii de a- 
proape 40.000 lei. Tot la această 
mină un colectiv de muncitori au 
propus și a fost aplicată o „Me
todă de săpare și armare direct cu 
bolțari" care aduce pe an econo
mii post-calculate în valoare de 
36:000 lei.

Inovatorul Untea loan este mun
citor la sectorul mecanic al minei

șșși se»ă*4*« 

SARCINI j 

In pagina de față am pre- •_ 
rentat, pe scurt, cîteva din 
realizările obținute în dome- | 
niul promovării progresului » 
tehnic pe care minerii le ra- î 
portează cu ocazia silei lor< 1 
Ele sînt semnificative. Direct!1- j 
vele Congresului al III*lea al ! 
P.M.R. pun în fața minerilor ’ 
Văii Jiului sarcina de mare - 

«-"răspundere de a spori necon- 
; tenit producția de Cărbune în 
? Viitorii ani pe seama creșterii
♦ substanțiale a productivității 
I muncii. Or, aceasta trebuie să 
j se obțină de acum înainte în
• cea mai mare parte pc seama 
:: folosirii intensive a utilajelor, 
J a măririi înzestrării tehnice, 
i Iată de ce cu ocazia acestui
* succint bilanț socotim că ceea 

ce s-a realizat în 
tehnic pînă acum 
Jiului este doar un 
care va trebui să 
tat fără încetare.

in primul rînd 
ca metodele bune 
de utilizare a 
să fie larg popularizate și a- 
plicate. Un prim pas în aceas
tă direcție s-ar putea face a- 
cum prin studierea și genera
lizarea felului de a munci al 
minerilor din brigada lui Vass 
Martin de la mina Vulcan,, cat- * 
re a obținut un nou i 
bazin la înaintări. -------— ,
zarea metodelor bune de mun- . 
că, extinderea progresului teh- ; 
nic vor trebui să ducă, așa ; 
cum se arăta la prima sesiu
ne tehnico-științifică a maiștri
lor mineri, la obținerea a Cel 
puțin 4—6 m. pe zi avansare 
in galerii, a Cel puțin două 

: cîmpuri de cărbune pe sChitnb
* în abatajele cameră și, avîfld
* în vedere că frontalele sînt a- 
f batajele viitorului. în aceste
* locuri de muncă Să se treacă

* 
• 
î

i
I

tenit producția de Cărbune în î 
_■ î t 

substanțiale a productivității J 
____ ;■ ■* ■ ‘‘ 1 i 
se obțină de acum înainte în J - ф

♦
♦ ♦♦♦

î1
î
*

t 
Lupeni El a conceput și a execu J 
tat un sistem de închidere și des
chidere a ușilor de aeraj în mod 
mecanic, sistem cate și-a dovedit 
dîn plin eficacitatea și care aduce, 
așa cum s-a socotit la mină, eco
nomii anuale de peste 155.000 lei.

Cu ocazia expoziției inovațiilor 
miniere organizate lunile trecute la 
Petroșani, s-a scos în evidență 
faptul că odată CU dezvoltare 
mecanizării proceselor de produc
ție minieră, cresc corespunzător 
și posibilitățile dezvoltării conti
nue a mișcării inovatorilor și ra
ționalizaturilor. De aceea, deși nu
mărul inovațiilor aplicate în pri
mul semestru al acestui an este 
mai mare decît cel al inovațiilor 
aplicate în semestrul I 1960, el nu 
exprimă totuși folosirea deplină a 
posibilităților existente. Ceea ce 
persistă de multă vreme în mișca
rea de inovații este lipsa unei pre- j 
ocupări pentru generalizarea celor 
mai valoroase inovații. Așa se 
poate explica de ce se mai găsesc 
cazuri cînd inovații identice au 
fost înregistrate la două exploa- . - - , . .țări deodată, cînd inovații bune J Pes e tot la extragerea a două 
care at fi căpătat o larga exțin- 
dere, au rămas aplicate un timp. . "
doar la exploatarea unde au fost • P®* ,
propuse și altele.

Cu toate lipsurile sale, care se 
cunosc și se pot înlătura, mișcarea 
de inovații a înregistrat în 1961 un 
serios salt calitativ. Inovatorii fflia 
neri devin tot mai mult promo* 
torii progresului tehnic.

*
*

iî
*

domeniul 
în Valea 

început, 
dezvol-fie

impune 
muncă,

se 
de 

mecanismelor,

*

*

*

record pe j 
Generali- *

*
1
4
♦

♦ 
J fîșii de cărbune pe zi. Z
♦ Muncind pentru îndeplinirea J

?. acestor sarcini »
! ale viitorului apropiat — mi- î
♦ nerii vor putea raportă noi șl * 
ț însemnate succese în muncă. »

» « ■? ■» »»*■»« • <►-*

Pagină redactată de 
ing. GH. DUMITRESCU
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Angajamentul lunar va fi 
îndeplinit

Minerii din sectorul IV al mi
nei Aninoasa s-au angajat ca 
în cursul trimestrului Ш să dna 
peste plan cel puțin 3000 ion» 
de cărbune din care în luda iu
lie 600 tone. Colectivul acestui 
sector, ajutat șl îndrumat de 
maiștri și tehnicieni a muncit cu 
dîrzenie pentru a-și respecta an

La mina Lonea

Gazetele de perete pot desfășura 
o activitate mai bună

Cea mai Шаге parte a gazetelor 
de perete din Valea Jiului partici
pă la concursul pe regiune âl ga
zetelor de perete organizat de re“ 
dacția ziarului „Drumul socialis
mului". Ele aduc o contribuție În
semnată la mobilizarea oamenilor 
muncii la lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere, pentru 
jștîmpinareă Zilei minerului și a 
zft de 23 August cu nt>i realizări 
W procesul de producție.

Din păcate unele colective de 
redacție nu se ocupă cu răspun
dere de Oglindirea eforturilor și 
a realizărilor oamenilor muncii in 
edițiile gazetelor de perete. Un 
exemplu in această privință V 
constituie colectivul de redacție ăl 
gazetei de perete „Drumul socia
lismului" din sectorul III ăl minei 
Lonea. Acest colectiv format din 
tov. Biro luliu, responsabil, Bar- 
bâlată loan, Helgiu Mltceâ, Oah- 
cea Gheorghe și Dîrnu Ioan a 
lăsat gazeta in părăsire, nu se în
grijește ca edițiile ei să fie scoase 
la timp. Pentru acest lucru colec
tivul de redacție al gazetei a mai 
■fost criticat în ziarul „Steagul ro
șu" nr. 3405 din 24 septembrie
1960, cînd la gazeta de perete au 
.fost găsite articole din lună iulie. 
De attinci și pînă in prezent au 
trecut 10 luni, dar tovarășii în 
cauză n-au tras învățămintele ne
cesare, nu au muncit cu răspua- 
aere. pentru ca gazeta de perete 
de a căror activitate răspund *â-și 
trăiască din plin viața.
Vfov. Popescu Ghiță, secretarul 

Organizației de bază din sector, co
lectivul de redacție nu s-au îngri
jit să formeze în jurul gazetei de 
perete un colectiv de corespon
denți voluntari care să scrie la 
gazetă, n-au întocmit un plan de 
muncă pe baza qăruia gazeta de 
perete să-și desfășoare activitatea. 
In acest an nu au fost scoase 
mai mult de 3 ediții față de cel 
puțin 14 ediții, dacă fiecare din 
ele erau scoase la timp. Ultima o- 
diție, care de altfel nu este com
pletă, deoarece lipsesc două arti
cole, a fost expusă la 19 aprilie
1961. Se pune întrebarea : cum își 
duce tov. Biro luliu la îndeplinire

Noua organizare а campionatului reg&sal 
de fotbal

In ziua de 28 iulie a. c., a a» 
vut loc ședința biroului regio
nal U.C.F.S. Hunedoara-Deva, 
în care S-a analizat felul desfă
șurării returului campionatului 
regional de fotbal 1960—1961.

Din analiza făcută, biroul re
gional U.C.F.S. a tras concluzia 
că forma de desfășurare a cam
pionatului regional dte fotbal pe 
anul 1960—1961 nu a corespuns 
cerințelor și nu a constituit un 
stimulent în întrecere pentru e- 
chipele din regiunea noastră. 
Datorită acestui fapt, nu s-a 
realizat o îmbunătățire sub
stanțială a calității jocurilor de 
fotbal în lumina orientării de 
joc elaborată de Federația ro- 
mînă de fotbal.

In urma celor discutate, bi
roul regional U.C.F.S. a hotă- 
rît organizarea unei singure se
rii în campionatul regional de 
fotbal pe anul 1961 —1962 cu un 
număr de 14 echipe din care se va 
desemna campioană pe regiune. 
Această serie va fi formată din 
echipele celor două serii existen
te în campionatul regional, cla
sate pe locurile 1—VI, după cum 
urmează : din seria I a echipele 
Minerul Vulcan, Minerul Ani
noasa, Minerul Petrila, Victoria 
Călan, Parîngul Lonea, C.F.R. 
Sirneria. Din seria a Il-a : echi

gajamentul asumat. La data de 
28 iulie minerii acestui sector a- 
veau extrase peste plan 508 tone 
de cărbune. O seamă de brigăzi 
hărniee, printre сйГе c«le con
duse de David Nicolae, Stan 
Gheorghe, Doroghi Florian, au 
contribuit cel măi mult Ele |t«au 
întrecut planul la zi cu 121-380 
tone da cărbune.

o------------------

sarcina trasată de organizația de 
bază, mai mult că este șl membru 
al biroului ? Dar de acest lucru se 
mai fâce vinovat și tov. Popescu 
Ghiță, secretatul organizației de 
bază, care nu a pus în discuția a* 
dunării generale felul îft CâfC co
lectivul de redacție își desfășoară 
activitatea, nu a ttăâ la răspundere 
pe tov. Biro luliu, care neglijează 
sarcinile încredințate.

Nici despre activitatea gazetei 
de perete „Minerul" a organizației 
de bază nr. 2 Lonea nu se pot 
spune cuvinte de laudă. Stînd de 
vorbă cu tov. Bâlășel Aurel, res
ponsabil Cu munca de propagan
dă și agitație in biroul organizației 
de bază despre activitatea gazetei, 
el nu a putut să arate, cine este 
responsabilul gazetei de perete și 
ceilalți membrii din colectiv. Tov. 
Bâlășel nici nu știa de concursul 
gazetelor de perete. La gazetă de 
perete „Minerul" nu există nici un 
articol din cele 3 cite ar trebui 
să fie. In schimb, găsești un anunț 
mate al cabinetului tehnic care a- 
coperă tot spațiul gazetei referi
tor la premiile care se vor distri
bui cu prilejul concursului intern 
de inovații pe mină.

— Nurtni aduc aminte dacă a- 
nul acesta au fost schimbate vreo
dată articolele la gazeta de perete 
— a spus tov. Bâlășel. Corespon
denți ia gazetă nu avem și nici 
un plân tematic cu articole ce tre
buie să apară lă gazeta.

Ih scopul îmbunătățirii activită
ții gazetelor de perete mai sus a- 
mințite birourile organizațiilor de 
bază trebuie să analizeze felul în 
cate tovarășii din cele două co
lective de redacție se achită de 
Sarcini, sâ fie recrutați corespon
denți voluntari din tindurile mi
nerilor și tehnicienilor, să se trea
că la întocmirea planurilor de 
muncă ale colectivelor de redacție.

Gazetele de perete trebuie să 
devină pirghii de mobilizare a 
maselor de oameni ai muncii la 
îndeplinirea sarcinilor pe care Con
gresul partidului lea- pus în fața 
minerilor, să îndeplinească cu cins
te rolul pentru care âu fost create.

Z. ȘUȘTAC

pele Minerul Deva, Metalurgis
tul Cugir, Dacia Orăștie, A.S.A 
Alba Iulia, C.F.R. Teiuș, Sebe
șul Sebeș.

Se va include în campionat ă- 
chipa Dinamo Barza, care a re
trogradat din categoria 0.

Echipele de pe locurile Vil din 
cele două serii ale campionatu
lui 1960—1961, respectiv Mine
rul Ghelar și Metalul Crișcior, 
vor susține un baraj cu primele 
două clasate dih turneul de ca
lificare pentru campionatul re
gional. Barajul se va desfășura 
sistem turneu simplu in orașul 
DeVa în zilele de 6, 10 și 13 au
gust 1961, iar cîștigăloarea a- 
cestui turneu va ocupa locul al 
14-iea din seria campionatului 
regional.

Celelalte echipe rămase din 
cele două serii și anume : Aurul 
Zlatna, Aurul Certei, Retezatul 
Hațeg, Constructorul Hunedoa
ra, Mureșul, VințUl de Jos, Vic
toria Dobfa și cele trei echipe 
care vor rămîne din barajul de 
calificare pentru campionatul 
regional, precum șl echipele cla
sate pe locurile 3, 4 și 5 din ba
rajul raional, vor activa în cam
pionatul de fotbal pe anul 1961- 
1962 într-o serie intermediară 
între raion și regiune.

Din această serie primele două

Contribuția sectorului mecanic 
la succesele minerilor din Uricani

Sectorul V electromecanic are 
o mare importanță în cadrul ex- 
pldatârii miniere Uricani. Aici 
Se repară și se întrețin utila
jele electromecanice ale minei 
de la сёа fnăi ftfică piesă ptrtă 
la utilajele complexe.

In urma unor modificări fă
cute tfi cadrul sectorului la o 
ha-veză de fabricație poloneză, 
aceasta a putut fi utilizată în 
stratul 9 blocul 2 fără ctâțer 
blindat, cum în mod normal 
funcționează. Gu ajutorul асез- 
tei havete, s-a reușit să se ex
tragă o cantitate de 13.665 tofte 
cărbune în primul semestru al 
anului. Muncitorii noștri au 
schimbat într-un timp relativ 
scurt tamburele de la mașina de 
extracție a puțului principal și 
au făcut reparații de bună caii* 
tate la ciocanele de abataj, trans
portoarele cu raclete, pompe etc.

Serviciul general din cadrul 
sectarului a asigurat în perma-

Lucrări miniere
Minerii de la sectorul de in

vestiții al minei Petrila conti
nuă cu avînt munca pentru în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de producție. După ce au în
cheiat primul semestru cu toți 
indicii de plan îndepliniți și de
pășiți, obținînd în același timp 
și economii la prețul de cost în 
valoare de 1.061.000 lei, ei aU 
dobîndit și în luna iulie succese 
de seamă. In baza unei produc* 
tivifăți care întrece pe cea pla- 
nificată cu peste 2 la sută, sec
torul și*a îndeplinit plănui de

PRIN MAGAZINE
(Urtnâre din pag. l-a) 

cițe 10 lei, laufere, stofe de mo
bilă și stofe pentru rochii de Vară 
și alte țesături ieftinite.

Aceeași animație am înțilnit-o 
și la magazinul cu articole elec
trice. Aici s-au redus prețurile la 
peste 90 de articole. Amintim 
doar citevu : la becurile electrice 
în medie cu 30 la sută, la mași
nile de cusut „Ileana” de la 2750 
lei la 2335 lei, la contoare elec
trice de la 408 lei la 250 lei, la 
reșeuri, radiatoare, condensatoare 
pentru aparate de radio și la alte 
multe articole de aparataj electric. 
Unul din cumpărătorii din maga
zin, mecanicul de condensatoare 
Stănciulescu Dumitru de la mina 
Aninoasa, care a venit să-și facă

J—,n—J - . -L--

clasate vor promova în seria cu 
drept de calificare pentru Jocu
rile de baraj ale categoriei B, 
iar primele doua clasate din ba
rajul raional, vor promova îil 
categoria intermediară.

Pentru împrospătarea cu ele
mente tinere a loturilor echipe
lor de fotbal de seniori, biroul 
regional U.C.F.S. hotărăște or
ganizarea campionatului regio
nal de Juniori 1961—1962 în 
trei serii după cum urmează :

SERIA l-a : Minerul Vulcan, 
Minerul Aninoasa, Minerul Pe
trila, Parîngul Lonea, Minerul 
Lupeni, Jiul Petroșani, Știința 
Petroșani și Retezatul Hațeg.

SERIA a Il-a : Dinamo Bar
za, Minerul Deva, C.F.R. Sime- 
ria, Victoria Călan, Corvinul 
Hunedoara, Constructorul Hune
doara, Minerul Ghelar și Meta
lul" Crișcior.

SERIA a Ill-а: C.F.R. Teiuș, 
Ardealul Alba lulia, Aurul Zlat
na, Sebeșul Sebeș, Metalurgis
tul Cugir și Dacia Orăștie.

începerea campionatului regio
nal de fotbal al seniorilor se sta
bilește pentru data de 27 au
gust 1961, dată la care va în
cepe și seria intermediară.

Campionatul de juniori și Jo
curile pentru pitici, vor începe 
la data de 17 septembrie 1961. 

nență o presiune a aerului com
primat optimă pentru funcționa
rea utilajelor pneumatice din 
subteran. De remarcat faptul că 
de la începutul anului și pînă 
acum sectorul electromecanic nu 
a avut nici o reclafnație la uti
lajele miniere reparate, execuția 
reparațiilor fiind de bună cali
tate. De asemenea, întreținerea 
generală a instalațiilor de trans
port s-a făcut fără pierderi de 
producție.

O activitate rodnică au des
fășurat maistrul Mihaly Fran- 
cisc, muncitorii Szelan Iosif, 
Schmidt Ioan, Buteică Gheor
ghe, Nistor Alexandru și alții

In felul acesta colectivul Sec
torului mecanic a contribuit la 
îndeplinirea angajamentelor a- 
nuale luate de către harnicii 
noștri mineri.

ihg. LĂSAT 1OAN 
șeful sectorului electromecanic 

mina Uricani
O I*» ...........

de bună calitate
producție tn proporție de 102,3 
la sută.

Pe lîngă îndeplinirea planului 
de producție, brigăzile de mi
neri, ajutate fiind de maiștrii și 
tehnicienii sectorului, depun e- 
forturi pentru â executa numai 
lucrări de bună calitate. Printre 
acestea se numără brigada con
dusă de Toth Geza care execută 
o gaierl® de legătură la blocul 
O orizontul 11, brigada lui Bo- 
teanu Nicolae care lucrează la 
casa pompelor de la orizontul 
14 și cea condusă de Fleșcăn 
Constantin.

formele pentru cumpărarea în rate 
a unei mașini de cusut ne-a de
clarat :

— id-a bucurat foarte mult că 
partidul și guvernul au hotărît 
o nouă majorare a salariilor noas
tre, ale muncitorilor și altor ca
tegorii de oameni ai muncii, pre
cum și reducerea de prețuri la o 
seamă de bunttri de larg consum 
șt a unor tarile. Împreună cu to
varășii mei de muncă am citit cu 
mult interes botărirea și am dis
cutat cu însuflețire despre grija 
pe care ne-o poartă partidul că 
viața noastră să fie mereu mai 
bună. Sîntem hotărîți să muncim 
tot mai bine, să răsplătim grija 
partidului.

Bucurie și satisfacție, hotărîre 
de a munci mai spornic pentru 
făurirea vieții noastre noi, tot mai 
îmbelșugate — iată năzuința fie-

:s::

cărui om al muncii, al fiecărui 
cumpărător care vizitează maga
zinele noastre:

I. Л. Р. L Мгояаі
Recrutează elevi pentru 

școala tehnică comercială de 
la C-raiova care pregătește
CONTABILI

PENTRU COMERȚ
Durata de școlarizare 2 

ani.
CONDIȚII

DE RECRUTARE
— Să fie absolvenți ai șco

lilor medii de cultură gene
rală cu examen de maturi
tate. ,

— Să aibă vîrsta de mi
nimum 17 ani și maximum 
25 ani împliniți la 10 oc
tombrie 1961.

— Să corespundă din 
punct de vedere medical.

Solicitanții care doresc a 
se înscrie la cursurile aces
tei școli se vor prezenta la 
serviciul de cadre T.A.P.U 
Petroșani cu următoarele 
acte :

— Copie legalizată de pe 
diploma de maturitate.

— Copie legalizată de pe 
certificatul de naștere.

Buletinul de identitate.

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

Anunță prelungirea terme
nului de depunere a buleti
nelor pentru concursul cu 
tema „10 ÎNTREBĂRI DES
PRE U.R.S.S." pînă la da
ta de 27 august 1961.

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

Procurafi-vă din titiip bu- , 
let ine de concurs de la co
misiile A.R.L.U.S. din între
prinderi și instituții.
-**-i—————■

întreprinderea de explorări 
Lupetii cu sediul în Lupenî 
strada Avram lăncii nr. I, 
ANGAJEAZĂ IMEDIAT:

— ECONOMIȘTI cu stu
dii superioare și 4—5 ani 
vechime în specialitate pen
tru posturile de șef serviciu 
aprovizionare și planificare
— salariu 1900—2500 lei;

— MAIȘTRI MECANICI
— salariu 1200—1650 lei;

— RUTIER1STI SI TRAC
TORIȘTI К O-35 și Kirov “ 
salariu 3,45—4 lei/oră;

— INGINER ENERGETIC
— salariu 1350—1850 lei: j

— REVIZOR CONTABIL
— salariu 800—1150 lei.

I 
T 
■I
T

1



4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R.P.R. în Uniunea Sovietică

La Mausoleul 
și I. V.

(Urmare din pag. l-a)

Delegația a fost însoțită de A. 
L. Orlov, locțiitor al ministrului 
Af Aer Hor Externe al U.R.S.S.; 1. K. 
Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. Romînă; I. N. Medvedev,

Hunul oltiii de LE. al P.t.ll.S. ii goinl ІІШ. 
io PalafDi iiie al Кгеюіішііві

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 1 august, Comitetul Central 
al P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. 
au oferit în Palatul Mare al Krem
linului un dejun în cinstea dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe Ghe- 
arghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
ăl Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

La dejun, împreună cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
participat membrii delegației de. 
partid și guvernamentale, tovară
șii : Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, vicepreședinte al Consi
liului de Stat ; Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretat al C.C. al 
P.M.R. ; Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., șeful Direcției de Pro
pagandă și Cultură a C.C. al 
P.M.R. ; Alexandri! Bîrlădeanu, 
membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri ; Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe ; Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P. Romîne în U- 
niunea Sovietică, precum și func
ționari ai ambasadei romîne.

Din partea sovietică la dejun au 
participat : tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
tovarășii L. I. Brejnev, F. R. Koz
lov, A. I. Mikoian, D. S. Poleanski,

La uzina de rulmenți nr. 1
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In a doua jumătate a zilei de

legația de partid și guvernamen
tală a R.P. Romine în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a vizitat uzina nr. 1 de rul
menți din Moscova. Aici a avut 
loc un miting al prieteniei sovie- 
to-romîne la care au participat mii 
de lucrători ai uzinei. A. A. Gro
mov, directorul uzinei, muncitoarea 
Galina Gherasimova și inginerul 
G. V. Ceasovnikov, președintele 
conducerii secției de uzină a Aso-

-------------  - ------------------- - —•■=

Conferința de la Geneva
GENEVA 1 (Agerpres). — 
La 31 iulie, Conferința inter

națională pentru reglementarea 
problemei Laosului a început în 
ședință restrînsă, discutarea 
punctului 9 din lista de proble
me asupra căreia s-a căzut' de 
acord • „Obligațiile comune de 
a retrage din Laos toate trupele 
străine și personalul militar". 
Ședința a fost prezidată de M. 
Macdonald (Anglia).

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice G M. Pujkin, care a luat 
primul cuvîntul, a expus pozi
ția sovietică în legătură cp punc
tul 9 inclus în listă la propu
nerea delegației U.R.S.S.

G. M. Pușkin a subliniat că 
dată fiind importanța acestui 
punct este necesar ca el să fie 
introdus în viitoarea declarație 
cu privire la neutralitatea Lao
sului.

lui V. I. Lenin 
Stalin

șef de secție adjunct la C.C. al 
P.C.U.S.; S. T. Astavin și F. F. 
Molocikov, șefi de secție în minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

G. I. Votonov ; V. N. Novikov, 
К. N. Rudnev, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
I. S. Kodița, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; A. A. Gromîko, N. S. 
Patolicev, miniștri, ai U.R.S.S.; S. 
A. Skacikov, A. N. Ștelepin — pre
ședinți ai Comitetelor Ațe Stat ale 
U.R.S.S. ; mareșalul UniuSPi"* Sovie
tice A. A. Greciko ; E. I. Afana
senko, ministrul Invățămîntului ai 
R.S.F.S.R., președintele conducerii 
Asociației pentru prietenia sovieto- 
romînă ; A. L. Orlov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. ; I. K. Jegalin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice în Repu
blica Populară Romînă ; V. I. Ko- 
cemasov, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru rela
țiile culturale cu țările străine ; 
generalul-colonel P. I. Efimov ; P. 
N. Demicev, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. ; N. I. Bobrovnikov, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sovietului de deputați ai oamenilor 
muncii din Moscova ; S. T. Asta
vin, F. F. Molocikov, M. A. Har
lamov, șefi de secție din M.A.E. 
al U.R.S.S., și alții.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie cordială, fră
țească. Tovarășii N. S. Hrușciov 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
rostit cuvîntări.

Cuvîntările tovarășilor N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au fost ascultate cu mare a- 
tenție și subliniate în repetate 
rînduri de aplauze.

citației pentru prietenia sovieto-ro- 
mînă, care au luat cuvîntul la mi
ting, au salutat cu căldură pe prie
tenii romîni.

La miting a rostit o cuvîntare 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
și secretar al C.C. al P.M.R.

Oaspeții au Vizitat secțiile între
prinderii, au luat cunoștință de 
procesul de producție. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației romîne au 
urat sincer colectivului uzinei suc
cese și mai mari în muncă.

Această propunere a fost spri
jinită de o serie de delegații 
printre care delegațiile Republi
cii Populare Chineze și Republi
cii Democrate Vietnam. Repre
zentanții puterilor occidentale au 
obiectat împotriva acestei pro
puneri. Astfel, în special, dele
gatul francez încercînd să con
solideze poziția colonială a Fran
ței în Laos a insistat ca în vii
toarea declarație cu privire la 
neutralitatea Laosului, să fie 
incluse în mod mecanic prevede
rile acordurilor de la Geneva 
din 1954, care conferă Fran
ței dreptul de a avea baze mili
tare în Laos.

Delegatul Indiei a cerut ca 
hotărîrea privitoare la evacua
rea trupelor străine și a perso
nalului militar din Laos să se 
extindă și asupra armamentului, 
munițiilor și a tehnicii militare 
străine care se află în prezent

Largul ecou mondial 
al noului Program al P. C. U. S.

Vestitorul păcii și comunismului
TEL AVIV 1 (Agerpres). •- 

TASS transmite:
Ziarele izraeliene au publicat 

la loc de frunte expunerea teze
lor principale din proiectul de 
Program al P.C.U.S.

Intr-un articol intitulat „Noul 
program este vestitorul păcii și 
comunismului", ziarul „Rol Ha- 
am“ scrie: „Noul program va 
stîrni admirația oamenilor mun- 
ciî din toate țările și va con

„Pace, muncă, libertate, egalitate 
și prosperitate”

ATENA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Un grandios program de pace, de 
transformări sociale și economice 
fără precedent în istorie, astfel ca
racterizează ziarele din Grecia 
proiectul de Program al P.C.U.S.

Uniunea Sovietică a anunțat o 
nouă revoluție socială și economi
că. Saltul gigantic înainte al U- 
niunii Sovietice. Pe stindardul Par
tidului Comunist al U.R.S.S. scrie '■ 
„Pace, muncă, libertate, egalitate 
și prosperitate". Țelul ei final îl 
constituie crearea societății comu
niste și principiul : „De la fiecare 
după capacitatea sa, fiecăruia du
pă nevoile sale", scrie ziarul „A- 
nexartitos Typos".

Ziarul subliniază că proiectul de 
Program asigură Uniunii Sovietice 
realizări la care oamenii muncii din 
țările capitaliste pot doar să viseze : 
cel mai înalt nivel de trai din lu
me, cea mai redusă zi de lucru, 
anularea impozitelor, distribuirea 
gratuită a bunurilor materiale, 
orînduirea cea mai democratică. 
Socialismul, comunismul și pacea 
sînt de nedespărțit, iar coexistența 
pașnică constituie baza politicii ex
terne a U.R.S.S.

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

In centrul atenției 
presei franceze

PARIS 31 (Agerpres).
Proiectul de Program al Parti

dului Comunist al Uniunii Sovie
tice se află în centrul atenției opi
niei publice din Franța. La 31 
iulie, toate ziarele au publicat la 
loc de frunte relatări cu privire la 
proiectul de Program al P.C.U.S. 
In presă sînt expuse tezele princi
pale ale acestui document istoric, 
precum și primele ecouri și comen
tarii. In unele ziare materialele 
referitoare la proiectul de Program 
al P.C.U.S. împing pe al doilea 
plan evenimentele interne ale 
Franței și cele internaționale.

pentru Laos
în Laos. Această propunere a 
fost folosită de reprezentanții 
S.U.A. și Angliei ca pretext 
pentru a tărăgăna definitivarea 
punctului 9. Tactica delegațiilor 
occidentale urmărește totodată 
să legalizeze amestecul' inadmi
sibil în treburile interne ale Lao
sului.

După două ore de discuții s-a 
hotărît ca cei doi președinți ai 
conferinței internaționale pentru 
Laos să fie însărcinați cu elabo
rarea unei formule acceptabile 
pentru procesul verbal al con
ferinței.

In a doua jumătate a zilei de 
31 iulie a avut loc ședința Co
misiei de redactare căreia, po
trivit procedurii, i se transmit 
problemele discutate în cadrul 
ședințelor restrînse pentru for
mularea definitivă a hotărîrilor 

\ corespunzătoare în legătură cu 
aceste probleme. 

tribuî Ia intensificarea luptei 
pentru pace, democrație și so
cialism".

„Programul P.C.U.S. arată 
calea lichidării primejdiei răz
boiului și intrării în epoca co
munismului", scrie „Al Hamiș- 
mar“. Țelurile noului Program 
al P.C.U.S. sînt bunăstarea și 
lichidarea primejdiei de război, 
declară ziarul „Lamerhav".

Proiectul Programului cutezător 
al P.C.U.S.; scrie ziarul ;;Nea“; este 
studiat în toate capitalele lumii. In 
ecourile din lumea întreagă se re
levă că puterilor occidentale li 
s-a adresat o mare chemare și că 
în următorii 20 de ani în lume vor 
avea loc schimbări colosale.

Proiectul de Program reafirmă
credința Uniunii Sovietice față de 
cauza păcii, subliniază ziarul I
„Ethnos", I
-------   O

Aprobarea generală a poporului 
sovietic

MOSCOV A 1 (Agerpres).
Proiectul noului Program al 

P.C.U.S., program de construire a 
comunismului, se bucură de apro
barea generală a poporului sovie
tic. Studiind acest document istoric, 
muncitorii, colhoznicii, intelectualii 
din Uniunea Sovietică declară că 
sprijină în unanimitate mărețul Pro
gram care va fi prezentat spre exa
minare Congresului al XXIl-lea al 
P.C.U.S.

Prof. N. Pavlov, cercetător știin
țific la Observatorul din Pulkovo, 
a spus: „Știința sovietică se si
tuează deja pe primul loc în lume 
în numeroase domenii. O victorie 
epocală, deosebit de convingătoare 
a fost repurtată în cucerirea spa
țiului cosmic. Nu încape îndoială 
că oamenii de știință sovietici vor 
cuceri întîietatea în toate ramurile 
cunoașterii'.

M. Derkanosov, șef de brigadă 
într-un colectiv de muncă comu
nistă de la uzina constructoare de 
mașini agricole din Rostov, a de
clarat : Se apropie, se profilează 
tot mai limpede viitorul luminos 
— comunismul. El nu mai este 
astăzi un vis îndepărtat, el pătrun-

PROGRAM DE RADIO
3 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 Roza vînturilor, 
10,30 Muzică distractivă, 11,03 
Cîntăreți, laureați ai Festivalu
rilor de tineret, 12,00 Cîntă or
chestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii, 13,05 Concert 
de muzică ușoară, 14,30 Pagini 
orchestrale din muzica de ope
retă, 15,30 Concert popular, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,25 Cu 
cîntecul și jocul pe meleagurile 
patriei, 19,05 Tinerețea ne e 
dragă, 19,45 Program muzical 
la cererea ascultătorilor, 21,30 
Cîntare Romîniei Socialiste — 
itinerar liric. PROGRAMUL II. 
12,10 Interpreți de muzică u- 
șoară, 13,00 Muzică populară 
din Banat, 13,40 Muzică din o- 
perete, 14,30 Almanah științific 
(reluare), 15,00 Scene, arii și 
duete din operele compozitorilor 
francezi, 16,30 Muzică populară

Previziunile lui Lenin 
s-au adeverit 

în mod strălucit
MONTEVIDEO 1 (Agerpres), 
Intr-un articol de fond intitu

lat „U.R.S.S. în drum spre so
cietatea comunistă" ziarul Uru
guayan „El Popular" scrie:

„Omenirea știe că programul 
comuniștilor sovietici nu este d 
himeră. El se bazează pe legi o- 
biective și pe activitatea crea
toare a maselor populare. După 
ce a devenit stăpîn pe soarta sa, 
poporul sovietic pune stăpînire 
pe legile de dezvoltare ale so
cietății și naturii. De aceea 
este întîmplător că tocmai 
porul sovietic a repurtat, victoi»! 
atît de urîașe în cucerirea Cos
mosului.

In acești 43 de ani previziu
nile lui Lenin s-au adeverit ÎH 
mod strălucit. Planurile cinci
nale au permis să se desăvîr- 
șească construirea socialismului, 
în pofida greutăților foarte mari 
pe care a trebuit să le înfrunte 
poporul sovietic: moștenirea ța
rismului, războiul civil, blocada 
imperialistă, agresiunea fascistă".

de în mod vizibil în viața noastră. 
Sîntern ferm convinși că previziu
nile partidului comunist se vor îm
plini și că actuala generație de oa
meni sovietici va trăi în comunism. 
Vrem să lucrăm fără preget pen
tru mărețul țel al construirii co
munismului.

A. Abdullaev, muncitor petrolist 
din Baku, a subliniat: Conștiințe 
că realizările noastre în muncă tV! 
respund mărețelor țeluri formulare 
în proiectul de Program al 
P.C.U.S., ne umple de bucurie. Po
runca cea mai importantă a comu
nismului este munca spre binele 
societății. Acest document remar* 
cabil al epocii noastre dezvăluie 
orizonturi largi și cheamă înainte 
— la comunism.

Scriitorul ucrainean Vasil Koza- 
cenko, a declarat : Proiectul de 
Program al partidului este un do~ 
cument uimitor în ceea ce privește 
profunzimea și îndrăzneala gîn~ 
dirii revoluționare. In acest docu
ment este întruchipată gîndirea co
lectivă a partidului care este trup 
din trupul poporului și se află în 
slujba poporului creator.

romînească, 18,05 Concert de es
tradă, 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd, 19,40 Din creația 
compozitorilor noștri înaintași, 
20,00 Melodii populare din ță
rile Americii Latine, 20,30 Mu
zică ușoară de Sile Dinicu, 21,1'5 
Romanțe, cîntece și jocuri, 21,45 
Părinți și copii.

CINEMATOGRAFE
3 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Intîlnire în întuneric; 
AI.. SAHIA : Acoperișul; ANI- 
NOASA: Fiul meu se însoară; 
VULCAN: Culisele varieteului; 
LUPENI : Doamna ministru. 
(Responsabilii cinematografelor 
din Lonea, Petrila, Livezeni, Cri- 
vidia, Bărbăteni și Uricani. nu 
au trimis programarea filmelor 
pe luna august).
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