
Proletari din toate țările, unițirvăl

eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Constructorii întîmpina 
marea sărbătoare

sînt două săptămîni pî- 
23 August, cînd poporul 
va sărbători a 17-a ani-

In 
de mineri,

Mai 
nă lă 
nostru 
versare a eliberării patriei, 
aceste zile, alături 
constructorii șantierelor din Va
lea Jiului muncesc cu stăruință 
pentru a întîmpina ziua eliberă
rii cu succese cît mai frumoase 
în muncă.

»**•■  AMINUL NOU AL STU 
BENȚILOR BIN PETRO

ȘANI, își înalță tot mai mult 
zidurile. După ce au terminat 
săparea fundației, acum construc
torii lucrează din plin la amîn- 
două tronsoanele clădirii. La 
tronsonul I, brigada zidarului 
Kinal loan și-a luat angajamen
tul ca pînă la 23 August, să 
Zuniga cu zidăria la etajul III. 
La fel, brigadă dulgherului Gea
mătul Constantin a hotărît ca 
să facă la timp toate cofrajele, 
încît piînă 
fie turnat 
lui, sa fie puse planșeele peste 
subsol și începută zidăria par
terului.

—=♦==— ____

la aceeași dată să 
tot betonul subsol u-

ȘTIRI SPORTIVE

Bun sosit cicliștilor 
„Cursei ȘcînteU”!

Azi, în jurul ore II, vor sosi 
în Petroșani, rutierii celei de a 
14-a ediții a „Cursei Scînteii". 
După cum a mai fost anunțat, 
distanța de la Tg. Jiu la Hune
doara va fi parcursă de cicliști 
în mașini, sub formă de excursie. 
Pe acest traseu caravana cursei 
va trece deci și prin orașul nos
tru de unde după-amiază 
porni către Hunedoara.

Jn î.nțîmpinarea cicliștilor 
va deplasa la Surduc o delega
ție a sportivilor din Valea Jiu
lui, care, îi va însoți pînă în o- 
rașul Petroșani în fața sediului 
U.C.F.S. unde, participanții la 
„Cursa Scînteii" vor fi salutați 
de un grup de tineri mineri.

va

se

Azi meci de fotbal; 
Jiul — Minerul Lupeni
Iubitorii de fotbal din Valea 

Jiului au posibilitatea să vadă 
azi una din confruntările mult 
așteptate: pe stadionul Jiul va 
avea loc, începîndi de la Ora 15, 
întîlnirile de fotbal dintre for
mațiile de tineret, precum și ale 
loturilor de categoria A, ale a- 
sociațiilor sportive Jiul Petro
șani și Minerul Lupeni. Intîlni- 
rile au loc în cadrul concursu
lui cultural-sportiv al tineretu
lui, organizat în cinstea zilei de 
23 August.
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ВURBEA 10AN 
miner salvator la 
Lonea, decorat cu 
nul Muncii clasa

KANBO NICOLAE, mi
ner șef de brigadă la 
mina Petrila, decorat cu 

Ordinul Muncii clasa
III-a

IV, 
mina 
Ordi- 
IlI-a

ANDERWALB FRAN- 
CISC, lăcătuș la prepa- 
rația Petrila, decorat cu 

Ordinul Muncii clasa 
III-a

SOLGA IOSIF, miner 
șef de brigadă la mina 
Vulcan, decorat cu Or
dinul Muncii clasa IlI-a

POP 1OAN 39, prim 
maistru miner la mina 
Aninoasa, decorat cu 

Ordinul Muncii clasa 
III-a
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Sg, xcavatorul pe pneuri a ter- 
“ minat în aceste zile să

pătura în spații largi la șantie
rul NOULUI GRUP DE LA
BORATOARE AL INSTITUTU
LUI BE MINE. Acum, con
structorii încep lucrările de să
pare a fundației propriu zise, 
pentru a putea turna pînă la 23 
August primii metri cubi de be
ton. Tot pe șantierul complexu
lui de la institut se lucrează de 
zor la forajele de fundații ale 
AMFITEATRULUI. Această clă
dire va fi așezată pe 92 piloni 
de beton. Se forează găuri pînă 
la 8 m. avînd cca. 30 cm. dia
metru — care se umplu cu be
ton. Pînă acum, echipa de foraje 
a și executat circa jumătate.

C.
ȘANTIERUL DE LOCUIN

ȚE BE PE STRABA 
I. PARHON, cunoaște de a- 

semenea o mare animație. Bri
găzile de constructori au termi
nat lucrările la parter și etajul 
I, răminînd numai tronsonul 
unde va fi clădită centrala ter
mică. Zilnic, maistrul Valdman 
Mihai analizează volumul exe
cutat și asigură materialele ne
cesare pentru ziua următoare. 
Constructorii de pe acest lot sînt 
hotărîți ca pînă -la 23 August 
să termine lucrările blocurilor 
A și В pînă la etajul II, iar la 
tronsonul centralei termice să 
încheie betonările fundației în 
spații înguste.

în

LA ÎNCĂ BOUĂ 
LA URICANI, TER- 

FINISĂRII EXTE- 
LA BLOCURILE 23

C uccese însemnate obțin
" muncă și constructorii 

șantie alui 7 Lupeni. Printre an
gajamentele lor în îrrtîmpinarea 
zilei de 23 August se numără 
ÎNCHEIEREA TENCUIRII EX
TERIOARE 
BLOCURI 
MINAREA 
RIORULUI
ȘI 29 LUPENI ȘI PREGĂTIREA 
FINISĂRILOR INTERIOARE 
PENTRU DAREA ÎN FOLO
SINȚĂ A BLOCULUI 24 AVINB 
UN NUMĂR BE 32 APARTA
MENTE. Tot pînă atunci va 
fi predat BLOCUL C DIN 
VULCAN ȘI PREGĂTIT PEN
TRU RECEPȚIONARE BLOCUL 
В CU 24 APARTAMENTE.

*
Pe toate șantierele constructo

rii se străduiesc să obțină suc
cese deosebite în cinstea zilei de 
23 August. Predarea blocului L 
cu 32 apartamente în Petroșani, 
a noii alimentări cu apă de la 
Aninoasa, modernizarea străzii 
С. I. Parhon din Petroșani și 
altele, se vor alătura la celelal
te obiective arătate mai sus, în 
întîmpinarea marii sărbători.
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O adresă nouă
Se apropia cu pași grăbiți de 

mașină. Intr-o mină purta un gea- 
mantanaș, iar în cealaltă o traistă. 
Un tinăr care aștepta să se urce 
și el în autobuz, o ajută.

— îi local asta mamă l Merge 
la Livezeni ?, se adresă ea tînă- 
rului care o ajutase la urcare.

— Da,, zz răspune el. Pe cine 
căutați acolo ?

— Apoi merg la băiat. Mi-a 
dat o telegramă că s-a mutat în 
casă nouă- N-am . mai așteptat 
să-mi trimită. scrisoare. Acum, pă
catele mele, l-oi găsi.? Dă trebuie 
să-l găsesc. Acum vreo trei, patru 
ani am fost la Petroșani și am 
văguț aeroportul. Nu era nimic 
acolo, doar timp. D-ata am spus 
că-l pot găsit mai ușor.

— Și nu știți nici blocul și nici 
apartamentul ?

— Nu știu maică. Că încă nu 
mi-a scris.

— Grea treabă își dete cu pă
rerea tînărul. Păi dumneatale știi 
ce este acolo ? E oraș întreg, auzi 
dumneata. Ai pornit să cauți „acul 
în carul cu fîn“.

— Lasă maică 
că doar e miner.

— Bine, bine.

că-l

Dar acolo lo
cuiesc sute de familii de mineri... 

...Mașina se opri in prima stație 
de la aeroport. Mai mulți călători 
au coborît jos din autobuz și o- 
dată cu ei și bătrîna. Cînd se vă
zu jos mai să o apuce amețelile. 
Ce-i asta ? E Aeroportul ? Cum 
se mai schimbă lucrurile! 
că-i oraș. Cum am să-mi 
eu aici băiatul ?“.

— Lasă măicuță, nu. te 
să-l găsim noi. Luăm bloc cu

C. COTOȘPAN

Chiar 
găsesc

necăji,
o

(Continuare în pagina 3-a)

CîMți în pag. IV-a
* Vizita delegației de partid 

și guvernamentale a R. P. 
Romine în Uniunea So
vietică

• Tratative pentru rezolv ar 
. rea problemelor interna
ționale litigioase

in fiecare zi, sălile expoziției 
de artă plastică deschisă cu pri
lejul Zilei minerului la Petro
șani, sînt parcurse de zeci de 
oameni ai muncii care se opresc 
îndelung în fața frumoaselor ta
blouri expuse.

IN CLIȘEU : Un aspect de la 
expoziție.

I

LA GURA CUPTOARELOR

Kovacs 
adevărate 

pîinii. Prin 
trec mii de pîini în fie-

fiecare proces de fabri- 
la fabrica

există
de pîine din

Din sala cuptoarelor fabricii de 
pîine din Petroșani, printr-o ușă 
mică treci în sala de modelare. 
Aici. în jurul unei mese lungi 
căptușite cu tablă zincată cîteva 
femei îmbrăcate în halate albe 
taie bucăți din aluatul alb și elas
tic, le cîntăresc și le dă forma 
viitoarei pîini. Kovacs Olga, 
Macsay Elisabeta sînt 
artiste în modelarea 
mîna lor 
care zi.

Ca în 
cație, și 
Petroșani 
anumite locuri de 
muncă de care de 
pinde calitatea pîi
nii.

Din sala de mo
delare unde dom
nește o liniște deplină, 
cuptoarele FTL-2 unde 
răște soarta calității. De 
chizi ușa metalică, te 
aroma plăcută a pîinii 
fața celor 4 guri ale cuptoarelor, 
cccătorii scot și introduc din două 
în două minute cîte patru pîini.

— Dacă pînă nu de mult coa
cerea pîinii o apreciem după cu
loare, în momentul de fața mer- ■ 
gem la sigur. Din două în: două 
și jumătate minute, motoarele e- 
lectrice prevăzute cu automate in
tră în funcțiune și aduc leagănele 
(polițele metalice) la gura ușii cu 
pîinile rumene, iar pe altele la 
introduc în cuptor. Cocătorului

treci la 
se hotă- 
cum des- 
întîmpină 
calde. In

Sosirea
dr. K. Nkrumah 

la București
Miercuri dimineața a sosit la 

București dr. Kwame Nkrunjah, 
președintele și primul ministru 
al Republicii Ghana care, la în 
vitația Consiliului de Stat șî a 
Consiliului de Miniștri îl Repu
blicii Populare Romine, face o 
vizită oficială în țara noastră.

celor prezenți, 
fost întîmpinât 
avion de tova- 
Apostol, Emil 
Stoica, Alexan- 

Avram Bunaciu.

bun venit.

Președintele Nkrumah este înso
țit de membri ai Cabinetului de 
Miniștri și de înalte oficialități 
ale Republicii Ghana.

In aplauzele 
înaltul oaspete а 
la coborîrea din 
rășii Gheorghe 
Bodnăraș, Chivu 
dru Drăghici,

Președintelui Republicii Ghana 
i-au fost prezentate apoi persoa
nele oficiale venite în întîmpî- 
narea sa.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
adresat președintelui Republicii 
Ghana, dr. К. Nkrumah, un cu- 
vînt de

A răspuiis președintele și pri
mul ministru al Republicii Gha
na, dr. Kwame Nkrumah.

Apoi, dr. K. Nkrumah a luat 
loc într-o mașină deschisă îm
preună cu tovarășii Gheorghe 
Apostol și Avram Bunaciu. Co
loana de -mașini, însoțită de o 
escortă de motocicliști, s-â în
dreptat spre reședința rezervată 
înaltului oaspete. Pe traseu p 
mare mulțime dte bucuieșteni a 
salutat cu căldiură pe președintele 
și primul ministru al Republicii 
Ghana.

nu-i rămîne altceva de făcut de
ck să ia pîinea coaptă și să o 
introducă pe cea crudă. Acesta e 
un mare ajutor pentru noi, iâr ca
litatea pîinii s-a îmbunătățit mult 
— spunea tovarășul Koznaș Iovan 
șef de brigadă de brutari.

In colțurile din dreapta, la fie® 
care din cele patru cuptoare sînt 
instalate automatele prevăzute cu 
cîte un bec roșu. In timpul cînd 
becul se aprinde, automatul intră 
în funcțiune și aduce la gura сир,- 
torului pîinile 
înmoaie pensula

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

să dea oa*

coapte. Coaătorul 
într-o farfurie cu 
apă și stropește 
pîinea, dîndu-i un 
luciu atrăgător. 

Cărucioarele cu 
rafturi încărcate 
cu pîine sînt îm
pinse spre ca

mera de depozitare, iar de acolo 
încărcate în mașini si transportate 
apoi în oraș.

Totul pare un proces simplu. 
Oamenii muncesc cu tragere de 
inimă, străduindu-se 
menilot muncii pîine din ce în ce 
mai bună și cu un 
plăcut.

Modelarea și coacerea pîinii sînt 
operațiuni importante. De’ mode
lare depinde gramajul • și forma 
pîinii. iar de muncitorii de la cup
toare, coacerea ei.

In mare măsură gustul pîinii de
pinde de muncitorii de la secția 
de frămîntat și dospit. La această 
secție lucrează doar 3 muncitori : 
unul la depozitul de făină, iar

FL. ISTRATE

aspect mai

(Continuare în pag. 3-a)

angajamente loiepiinlte
Colectivul preparației Petrila a 

muncit cu multă însuflețire pen
tru îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în cinstea 
Zil«i minerului și a zilei de 23 
August.

Numai în primele 4 zile ale 
lunii august, preparatorii petri- 
leni au primit peste prevederile 
planului 1026 tone cărbune. In 
aceste zile s-a muncit în așa fel 
încît la 
jamentul 
parație 
tone.

Cele mai 
le a obținut 
comunistul

cărbunele special anga- 
muncitorilor
a

din pte-
fost depășit cu 242

frumoase succese 
brigada condlusă de 

Deleanu Victor.

CONSTANTIN BĂBUȚĂ 
corespondent
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SINDICATELE S PRODUCȚIA Realizarea platmlui de predaeție 
in discuția organizațiilor de sindicat
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tin б sc рог Dește Ос la obiective concrete 
a propunerilor făcute de muncitoriDupă lăsarea lucrului, membrii 

de sindicat de la depoul C.F.R. 
Petroșani s-au îndreptat spre sala 
personalului în care urma să aibă 
loc adunarea generală a sindica
tului. Aici s au adunat peste 200 
de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari. Cu toții au venit 
la adunarea generală pentru a face 
analiza modului în care au fost 
îndeplinite angajamentele recipro
ce prevăzute în contractul colectiv 
în cursul primului semestru al a~ 
nului.

Din darea de seamă prezentată 
de tov. Martin Elemer, șeful uni
tății, a reieșit că în sectorul I 
colectivul depoului a obținut re
zultate importante în activitatea 
sa de fiecare zi. In numai 180 de 
zile la depoul de locomotive au 
fost îndeplinite 24 din totalul de 
28 prevederi cuprinse în contractul 
colectiv pe acest an.

Planul de producție, a fost rea
lizat în perioada amintită în pro
porție de 108,11 la sută la pro
ducția globală, 117,35 la sută la 
circulație și 103,11 la sută la ki
lometri parcurși.

In același timp, consumul spe
cific de combustibil convențional 
a fost redus cu 6,1 la sută față 
de norma tehnică, prețul de cost 
cu 1,45 la sută, realizîndu-se ast
fel economii în valoare de 165.574 
lei, adică mai bine de 50 la sută 
din angajamentul anual prevăzut 
în contractul colectiv. Au fost e- 
vidențiați ca fruntași în producție 
mecanicii de locomotivă Gostian 
Ladislau, Cătuțoiu loan, Oprea 
loan, Rudean Francisc, Crișan Io
sif, Dascălu Ioan și alții care au 
obținut rezultate remarcabile în 
muncă. De fiecare dată ei se si
tuează în fruntea întrecerii socia
liste, îngrijesc cu dragoste loco
motivele, respectă regulile de cir
culație.

Membru de sindicat înscriși la 
cuvlnt, printre care tov. Crișan 
Ioan, Groza Romulus și alții au 
ținut să sublinieze factorii cărora 
ie datoresc succesele obținute de 
colectivul depoului privind înde
plinirea Cu cinste a angajamente 
lor reciproce din contractul colec
tiv și îndeosebi, primul capitol ca
re se referă la producție. Ei au 
arătat că munca rodnică desfă
șurată de comitetul sindicatului, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, a însuflețit întregul colec
tiv. Comitetul sindicatului a reu
șit să antreneze în întrecerea so
cialistă, cu obiective concrete, 80 
la sută din salariații depoului. De 
asemenea, comitetul sindicatului a 
dus o muncă continuă de îndru
mare a grupelor în ceea ce pri
vește transpunerea în fapte a o- 
biectivelor din contractul colectiv, 

în consfătuirile de producție în 
scopul creșterii productivității 
muncii, realizării de economii^ îm
bunătățirii calității reparațiilor ia 
locomotive.

In adunarea sindicatului s-au 
analizat și alte capitole din con
tractul colectiv. Așa de pildă, s-a 
vorbit despre succesele obținute în 
prima jumătate a anului în privin
ța creării unor condiții tot mai 
bune de lucru pentru oamenii 
muncii. In această privință la 
Depoul GF.R. Petroșani s-a a- 
menajat un atelier cu o masă ro
tativă pentru turnat cuzineți, s-a 
confecționat un dispozitiv mecanic 
pentru ciuruit nisipul necesar lo
comotivelor, s-a mărit numărul li 
niiior decovil pentru reducerea 
timpului de alimentare a locomo
tivelor cu combustibil etc.

Darea de seamă a comitetului 
sindicatului, prezentată de tov. 
Josan Adrian, a arătat că rezul
tatele obținute de colectivul de
poului pe linia îndeplinirii anga

Consfătuirile grupelor sindicale nu trebuie neglijate!
Fiecare din cei care au luat 

cuvîntul la conferința sindica
tului minei Petrila pentru darea 
de seamă pe primul semestru a 
vorbit cu mîndrie despre suc
cesele dobîndite de colectivul 
minei în îndeplinirea angajamen
telor asumate prin contractul 
colectiv. Cei 163 delegați pre- 
zenți la conferință s-au decla
rat mulțumiți de faptul că din 
cele 82 articole prevăzute în 
contractul colectiv, 75 din ele 
au fost realizate în întregime.

Cele două dări de seamă pre
zentate la conferință de condu
cerea exploatării și comitetul 
sindicatului au scos în evidență 
că în perioada care a trecut din 
acest an producția de cărbune a 
crescut mult. Pînă în ziua ți
nerii conferinței au fost extrase 
14.997 tone de cărbune peste 
angajamentul prevăzut în con
tractul colectiv pe primele 6 luni 
ale anului.

O mare atenție a fost acorda
tă creșterii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității căr
bunelui și reducerii prețului de 
cost. In perioada la care se re
feră cele două dări de seamă, 
prețul de cost al producției a 
fost redus cu 1,5 lei pe tonă 
față de 1 leu cît prevedea anga
jamentul.

Particîpanții la discuții au a- 
nalizat cu răspundere munca 
comitetului sindicatului și con
ducerii minei pe linia îndeplini
rii angajamentelor reciproce a- 

jamentelor reciproce puteau fi și 
mai bune dacă toți membrii de 
sindiaat ar fi depus străduință 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, pentru întărirea disciplinei 
socialist? in muncă. In depou sînt 
unii tovarăși ca Arjoca Dumitru, 
Cișmaș Ilie, Negrea loan și alții 
cate în primul semestru al anului 
au cîte 3—5 absențe nemotivate 
de la lucru. Unii mecanici ca Uri- 
țescu Romulus, Roșea loan, Bot- 
nariu Steiian nu respectă întot
deauna instrucțiunile de serviciu, 
prelungesc timpul de staționare a 
trenurilor.

Adunarea a oglindit grija mem
brilor de sindicat pentru înlătura
rea lipsurilor existente. Numai eli- 
minînd deficiențele care mai exis
tă — au arătat în cuvîntul lor 
mai multi vorbitori — putem face 
ca munca noastră să fie mai rod
nică, să îndeplinim cu cinste mă
rețele sarcini pe care Congresul 
partidului le-a pus în fața fero
viarilor.

Z. ȘUȘTAC

sumate prin contractul colectiv. 
Ei au arătat că comitetul sin
dicatului a reușit să imprime 
muncitorilor simțul răspunderii 
față de îndeplinirea sarcinilor 
de producție, a antrenat un nu
măr din ce în ce mai mare de 
muncitori în întrecerea socialis
tă. Din efectivul total de sala- 
riați ai minei, 66 la sută sînt 
cuprinși în întrecere, 818 mun
citori, tehnicieni, artificieri și 
ingineri se întrec pentru titlul 
de „cel mai bun“ în meseria res
pectivă.

întrecerea socialistă a stimu-, 
lat inițiativa minerilor. In con
sfătuirile de producție, muncito
rii au făcut 186 propuneri din 
care majoritatea au fost aplica
te în procesul de producție. îm
preună cu conducerea minei, co
mitetul sindicatului a organizat 
schimburi de experiență cu mi
nerii din Aninoasa, Vulcan, De
va și Brad pentru însușirea și 
generalizarea metodelor de lucru 
înaintate.

In acest an comitetul sindica
tului a organizat mai temeinic 
consfătuirile de producție, s-a 
îngrijit ca la ordinea de zi a a- 
cestora să figureze probleme 
strîns legate de îndeplinirea an
gajamentelor reciproce din con
tractul colectiv, de întărirea dis
ciplinei în muncă și îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de produc
ție. Totuși, la mina Petrila mai 
sînt încă brigăzi care în unele

Zilele trecute la mina Vulcan 
s-au desfășurat adunările gene
rale de dări de seamă ale sec
țiilor de sindicat care au anali
zat îndeplinirea prevederilor din 
contractul colectivul în cursul 
primului semestru al anului.

Scoțînd în evidență atît rea
lizările cit și lipsurile în muncă, 
dările de seamă prezentate cu 
această ocazie au fost un bun 
prilej de a se dezbate proble
mele cele mai importante ale 
muncii sindicale, sarcinile colec
tivelor sectoarelor în îndeplini
rea planului de producție. In da
rea de seamă a comitetului de 
secție din sectorul III (președin
te tov. Mihai Carol) s-a arătat 
că în primul semestru al acestui 
an minerii sectorului au dat 
peste plan 12.200 tone de cărbu
ne cocsificabil, au realizat eco
nomii la prețul de cost în va
loare de li6.563 lei și au redus 
procentul dte cenușă cu 2 la sută

Succese însemnate au fost 
scoase în evidență și în darea de 
seamă a comitetului secției de 
sindicat nr. 4 (președinte tov. 
Hunyadi loan). In primele 6 
luni ale anului, minerii din a- 
cest sector au extras 9380 tone 
cărbune pesie plan și au redus 
procentul de cenușă cu 1,6 la 
sută față de norma admisă, iar 

luni nu-șî îndeplinesc planul. 
Aceasta din cauză că o parte 
din muncitori n-au calificarea 
profesională necesară, n-au încă 
suficientă experiență în muncă. 
Acest neajuns poate fi înlăturat 
dacă fruntașii în producție și în 
primul rînd membrii comitetu
lui sindicatului și ai comitetelor 
de secții ar acorda o atenție mai 
mare organizării cursurilor de 
ridicare a calificării profesio
nale și într-ajutorării tovără- 
rești la locul de muncă. De a- 
semenea, așa cum de altfel se 
arată și în darea de seamă a co
mitetului sindicatului, în prima 
jumătate a anului nu s-au ținut 
cu regularitate consfătuirile de 
producție ale grupelor sindicale, 
iar unele comitete de secții, cum 
sînt cele din sectoarele IV și X, 
n-au muncit cu simț de răspun
dere în privința organizării în
trecerii.

Despre felul cum comitetul 
sindicatului și conducerea minei 
s-au preocupat de rezolvarea a- 
numitor probleme gospodărești 
prevăzute în contractul colectiv 
au vorbit tov. Peter Victor, Fleș- 
can Constantin, Andrei Ștefan, 
Bonyhay Adalbert și alții care 
s-au referit îndeosebi la felul 
defectuos în care funcționează 
baia muncitorilor, precum și la 
faptul că în unele cazuri, con
dițiile create pentru îmbunătăți
rea muncii minerilor nu sînt fo
losite din plin. 

prețul de cost pe tona de căr
bune a fost redus cu 10,59 lei.

Comitetul de secție din secto
rul VIII (președinte tov. Mocu- 
ța Teodor) a consemnat și el în 
darea de seamă însemnate suc
cese obținute de minerii de la 
investiții: îndeplinirea în pro
porție de 105 la sută a planu
lui de lucrări miniere, economii 
în valoare de 1.070.000 lei.

Dările de seamă au oglindit 
preocuparea organizațiilor de 
sindicat pentru mobilizarea mun
citorilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan. La sectorul III, de 
pildă, organizația de sindicat a 
avut o permanentă preocupare 
pentru a aduce toate brigăzile 
la plan, urmărind' ca acestora 
să li se creeze toate condițiile 
necesare: aprovizionarea cu va- 
gonete goale și materiale, me
canizarea lucrărilor. Este demn 
dte remarcat aportul prețios ia 
ridicarea brigăzilor aflate sub 
plan adus de tehnicienii Mun- 
teanu Sabin, Ursu Virgil, Cioiu 
Mihai și alții. Rezultatele sînt 
însemnate: în sectorul III a- 
proape toate brigăzile au ajuns 
să îndeplinească și să depășeas
că ritmic sarcinile de plan.

In adunarea de sindicat -de la 
sectorul VIII investiții, pe lîngă 
realizări au fost dezvăluite și u- 
nele lipsuri, mai ales în legătu
ră cu preocuparea organizației 
de sindicat pentru mobilizarea 
colectivului sectorului la îmbu
nătățirea calității lucrărilor mi- 
n*ere.  Pentru remedierea nea
junsurilor privind calitatea lu
crărilor era necesar ca organi
zația sindicală să organizeze un 
schimb de experiență între bri
găzile care execută lucrări de 
calitate bună și cele care negli
jează calitatea, lucru care ar fi 
contribuit la obținerea unor rea
lizări mai bune în privința îm
bunătățirii calității lucrărilor. 
Dar acest lucru nu s-a făcut.

In adunarea de ' la sectorul 
III a reieșit că organizația de 
sindicat nu a muncit stăruitor 
pentru lichidarea absențelor ne
motivate. La mai multe adunări 
de sindicat au fost scoase în e- 
vidență neajunsuri în privința 
organizării întrecerii, mai ales 
a ținerii evidenței realizării pla
nului și angajamentelor. t

Dările de seamă și discuțiile 
purtate au scos în evidență lip
suri și din alte domenii de ac
tivitate ca de pildă slaba an
trenare a muncitorilor la mun
ca culturală, preocupare scăzută 
pentru stimularea mișcării de 
inovații etc.

Comitetele de secție de sindi
cat de la mina Vulcan trebuie 
să tragă învățăminte dHn dezba
terile ce au avut loc cu ocazia 
adunărilor de dări de seamă. In 
centrul preocupărilor lor trebuie 
să stea mobilizarea muncitorilor 
la sporirea producției, la îmbu
nătățirea calității cărbunelui.

S. VLADIMIR 
corespondent

Iii cadrul unei adunări generale 
a organizației de bază, comuniștii 
din sectorul III al minei Lupeni 
au analizat activitatea comitetului 
sindical de secție. Referatul pre
zentat de tov. Brezeanu Dumi
tru, președintele comitetului, a 
înfățișat o activitate într-adevăr 
bogată și multilaterală desfășura
tă de organizația din sector a sin
dicatului minei.

Sectorul III este fruntaș pe ex
ploatare ; angajamentul în întrece 
re luat de colectiv de a da peste 
plan pînă la sfîrșitul anului 10.000 
tone de cărbune a fost depășit în
că de pe aCum. Sectorul a extras 
peste plan 16.000 tone de cărbune. 
In acest sector a prins viață ini
țiativa „Nici un vagonet de căr
bune rebuțat pentru șist“ care a 
devenit o puternică pîrghie în 
munca minerilor din întreaga Vale 
a Jiului pentru cărbune de calitate 
superioară. La toate aceste reali
zări comitetul sindical de secție, 
desfășurînd o muncă rodnică sub 
conducerea și îndrumarea organi
zației de partid, a contribuit din 
plin.

înainte de începerea fiecărei 
luni, comitetul sindical de secție 
și conducerea sectorului asigură 
prelucrarea planului defalcat pe

O ACTIVITATE MULTILATERALA
fiecare loc de muncă, cu toate bri
găzile de mineri. In cadrul cons
fătuirilor pe brigăzi cu prilejul dez
baterii planului, se iau angaja
mente de întrecere, a căror înde
plinire e urmărită și popularizată 
prin grafice de producție, gazeta 
de perete, stația de radioamplifi
care. Numeroase brigăzi din sec
tor, între care cele conduse de tov. 
Ghioancă Sabin, Ghioancă loan, 
Onișor Nicolae. Atlău loan, But- 
naru Victor participă cu însufle
țire la întrecerea pe profesii. La 
indicația biroului organizației de 
bază, conducerea sectorului și co
mitetul secției sindicale au repar
tizat pe lîngă fiecare brigadă cîte 
un maistru miner sau tehnician 
pentru a-i acorda asistență teh
nică în vederea realizării lozincii 
„Nici o brigadă de mineri sub 
plan“. In sector se aplică la toate 
locurile de muncă inițiativa „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat 
pentru $ist“, fapt care a asigurat 
reducerea cenușii >.u 2 la sută sub 
nivelul admis. Consfătuirile de 
producție pe sector constituie un 
prilej de analiză temeinică a în
deplinirii angajamentelor de în

trecere privind creșterea randa
mentelor, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, realizarea de economii, 
de analiză a modului în care 
maiștrii și tehnicienii sprijină bri
găzile ce le-au fost repartizate. 
Consfătuirile de producție consti
tuie de asemenea o tribună de răs- 
pîndire a experienței Înaintate do- 
bîndită de brigăzile fruntașe.

Meritoriu este faptul că para
lel cu preocuparea pentru mobili
zarea colectivului la îndeplinirea 
sarcinilor economice, comitetul sin
dical de secție desfășoară o mun
că cultural-educativă tot mai sus
ținută, se îngrijește de modul în 
care sînt cheltuite fondurile de 
asigurări sociale. Toate biletele de 
odihnă și tratament repartizate 
sectorului au fost folosite, fiind 
distribuite la propunerea grupelor 
sindicale. Minerul Bogdan Radu, 
ajutorii mineri Szilveszter Ladis
lau, Tătăraș Nicolae, Oprea Ce
zar, mecanicul de crațer Nitu 
loan se numără printre cei care au 
beneficiat în ultima perioadă de 
bilete de odihnă și tratament. 
Apreciate de muncitorii mineri au 
fost si serile de odihnă organizate 

pentru minerii și tehnicienii sec
torului în cadrul clubului de că
tre comitetul de secție, cu spriji
nul organizației de partid, și al 
comitetului sindicatului minei. In 
cadrul acestor seri de odihnă, se 
aduc cuvinte de laudă muncitori
lor fruntași ai sectorului, după 
care urmează programe artistice 
prezentate de formațiile clubului, 
dans. Numeroși mineri și munci
tori din sector au fost invitați d1 
către comitetul de secție să parti
cipe la excursiile organizate la 
muzeul Doftana, la Hunedoara.

Realizările comitetului secției 
sindicale sînt într-adevăr frumoa
se, dar aceasta nu i-au împiedicat 
pe comuniștii din sectorul III să 
scoată la iveală lipsurile care se 
manifestă încă în activitatea sec
ției sindicale. Comitetul de secție 
in frunte cu tov. Brezeanu Dumi
tru a fost criticat pentru faptul 
că nu a tras la răspundere pe 
maiștrii Todorofcici Petru. Abru- 
deanu Toma și Suciu loan care n-au 
dat ajutorul cuvenit brigăzilor ce 
le-au fost repartizate spre a obți
ne realizări pe măsura posibilită
ților. Tov. Străut Petru a propus 

să se revizuiască repartizarea maiș
trilor și tehnicienilor pe brigăzi, 
în sensul de a Ii se repartiza ce
lor mai buni maiștri și tehnicieni 
sarcina de a sprijini brigăzile care 
obțin realizări sub posibilități, 
sau care sînt rămase în urmă.

Luînd cuvîntul, tov. Florii loan 
a arătat că, așa cum de altfel ț 
necesar, în sectorul III principala 
atenție a fost acordată marilor 
frontale care într-adevăr hotărăsc 
soarta producției. Dar în sector 
sînt și cîteva brigăzi mai mid, 
care fiind neglijate atît de con
ducerea sectorului, cît și de co
mitetul sindical, rămîn sub plan. 
Adunarea generală a cerut ca și 
acestor brigăzi să li se acorde spri
jin pentru a lichida cu rămînerea 
în urmă.

Măsurile recomandate de adu
narea generală, criticile aduse, 
constituie pentru comitetul sec
ției sindicale un sprijin de preț 
pentru a-și îmbunătăți în conti
nuare activitatea, pentru a asi
gura, sub conducerea organizației 
de partid, mobilizarea colectivu
lui sectorului fruntaș al Lupeniu- 
lui spre noi succese în- întrecerea 
socialistă pentru cărbune cocsifi
cabil mult și de calitate.

I. В RAN EA
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Entuziasm și voioșie 
in abataj și pe scenă

bl

Pregătiri pentru deschiderea noului an 
școlar al invățămintului de partid

Tinerețea se caracterizează, prin 
tre altele, prin valul nestăvilit de 
entuziasm revărsat într-un torent 
continuu. In orice împrejurare, ti

neretul vremurilor noastre, întărit 
ji antrenat de siguranța zilei de 
inline, de perspectivele luminoase 
deschise de partid, se manifestă 
cu tot patosul tumultos, muncind 
cu drag, cîntînd din inimă, învă- 
țind cu pasiune.

Activitatea avîntată desfășura
tă cu conștinciozitate și pricepere 
de milioane de tineri se face sim
țită pretutindeni ; în mine și uzi
ne, în școli și cluburi, pe ogoare, 
pe terenuri de sport...

Semnificația deosebită desprin
să din munca și viața tinerilor este 
că in întreaga lor activitate se 
simte acea năzuință de a contribui 
fiecare într-o măsură cît mai ma
re la înfăptuiri și realizări închi
nate celorlalți, închinate colecti
vității, întregii societăți, cu înțe
legerea conștientă că orice suc
ces se resfrînge nemijlocit asupra 
fiecăruia.

Iată un exemplu elocvent din 
miile care se pot da : Popa Cons
tantin, Guran Augustin, Popa Eu
gen, Iancu Simion, frații Vișan, 
Eercea Gheorghe și mulți alții sînt 
dintre cei mai cunoscuți tineri la 
Aninoasa. In brigăzile în care lu
crează, ca mineri, electricieni sau 
mecanici subterani se străduiesc să 
să fie printre primii, să fie în
totdeauna exemple fiară a face 
caz de munca lor. Ai să-i întîl
nești veșnic veseli, cîntînd sau spu- 
nînd glume, molipsindu-i și pe 
ceilalți cu entuziasmul și voioșia 
lor. Majoritatea tinerilor de la A- 
ninoasa sînt însă la fel de har
nici, entuziaști și voioși în aba
taje, și totuși nu sînt atît de cu
noscuți ca cei de mai sus. De ce ?

La Aninoasa sînt puțini cei care 
nu au îndrăgit clubul, nu participă 
cel puțin ca spectatori la progra
mele brigăzii artistice de agitație, 
sau la spectacolele formației de 
teatru. Și prin însăși acest fapt 
se realizează cunoașterea tinerilor 
amintiți. Pe toate afișele legate de 
activitățile ce se desfășoară la 
club, sînt scrise numele lor, ei fiind 
acei care, după orele de lucru, 
înving și înlătură oboseala prin 
activitatea desfășurată la club mai 
puțin pentru ei și mai mult pen
tru cei mulți din Aninoasa. 
Numărul celor care își consacră 
timpul liber pentru a ridica mai

sus făclia culturii, 
maselor largi, este 
și doar amintind formațiile ce ac
tivează în cadrul clubului din A- 
ninoasa este suficient pentru a-1 
întrevedea : brigada artistică de 
agitație — 13 membri, 14 dansa
tori, 16 artiști amatori de teatru, 
20 de instrumentiști și soliști pen
tru orchestră, 24 instrumentiști la 
fanfară. 16 în colectivul bibliotecii, 
6 membri ai comitetului televizo
rului, 9 membri ai comitetului sta
ției de radioficare etc. Aceștia sînt 
cei care se străduiesc ca zi de zi 
prin programe și spectacole să dea 
un conținut bogat, instructiv și 
atrăgător timpului liber al mine
rilor din Aninoasa. Ceea ce ca
racterizează tineretul abatajelor și 
clubului din Aninoasa este toc
mai entuziasmul și voioșia, trăsă
turi nedespărțite ale tinereții în 
plinătatea cărora se desfășoară în
treaga activitate culturală pentru 
cei mulți.

M. DUMITRESCU

a culturalizării 
mult mai mare

Pregătirea din timp și în bu
ne condițiuni a noului an școlar 
al învățămîntului de partid con
stituie una din principalele preo
cupări ale organizațiilor de par
tid în perioada actuală. In ca
drul pregătirilor pentru anul 
școlar trebuie să se asigure 
conducerea cercurilor și cursuri
lor de către propagandiști capa
bili să ridice nivelul propagan
dei de partid la înălțimea sar
cinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste, să se organizeze cer
curi și cursuri omogene din 
punct de vedere al pregătirii 
cursanților, în care să fie cu
prinși — așa cum se sublinia
ză în planul dfe măsuri elaborat 
în acest scop de Comitetul oră
șenesc de partid Petroșani — 
toți membrii de partid tineri, 
cadrele de bază ale organizații
lor U.Ț.M., cadrele de conducere 
ale întreprinderilor și organiza
țiilor economice, cei mai buni 
tovarăși din activul fără de 
partid. Organizarea noului an 
școlar trebuie să răspundă nece
sității de a lega mai strîns mun
ca de propagandă de sarcinile 
concrete ale desăvîrșirii con
strucției socialiste, astfel ca ac
tivitatea cercurilor și cursurilor 
să-j ajute pe cursanți să înde
plinească cu cinste . sarcinile po
litice și economice stabilite de 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Comitetul de partid al minei 
Lupeni a luat unele măsuri im
portante pentru buna organiza
re a noului an al învățămîntu- 
lui de partid. Au fost selecțio
nați pentru noul an școlar 33 
propagandiști care au fost con
firmați în adunările generale ale 
organizațiilor de bază. Dintre 
propagandiștii noului an școlar, 
11 tovarăși, între care minerul 
Pigui Pavel, maistrul miner 
Florii loan, electricianul Vîlcu

O A D R TsĂ NOUĂ
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bloc, apartament cu apartament 
pînă dăm de el, îi spuse tînărul 
care coborîse și el la aceiași sta
ție.

Porniră să ia blocurile la rînd. 
Bătînd cînd la o ușă cînd la alta, 
s~au apropiat de ultimele blocuri 
nou construite, de curtnd date în 
folosință. Bătrîna se opri în fața 
blocului 23. 11 privi lung, mirată. 
■„Pbi ce mai casă! Apăi ăsta 
e pcAa^țtu altceva I Vai cit e de 
frumoti Oare aici să locuiască și 
fiimitP ? Mu-mi prea vine a crede. 
Aici aș trăi o viață întreagă și 
tot nu m-aș sătura. Uite are și 
balcoane cu flori. Cît e dat omu
lui să vadă în viață. Auzi, fiul 
meu să stea ca împărații într-un 
palat !

Un ține care se afla în apro
piere se opri curios în dreptul 
bătrînii și o întrebă cu seriozi 
late

— Pe cine cauți matale ?
— Pe Guști, minerul.
— Aici toți îs mineri, 

scara asta este locuită de 
da lui Demeter Augustin.

— Zău! Păi tocmai pe
caut. Mi-a spus mie inima că aici 
stă și băiatul meu...

Toată 
brig/,-

ei îi

...Intr-adevăr copilul avea drep
tate. Scara a ITa, adică 14 apar
tamente, exact cîți ortaci are bri
gada lui Demeter, a fost dată în 
folosință nu de mult, întregii bri
găzi.

Demeter Augustin, șeful brigă
zii, locuiește la apartamentul 5 
împreună cu soția și fiica, ambele 
cu numele de Marta. Alături, ta 
apartamentul 6 locuiește familia 
lui Vass Dumitru, apoi Kolom 
Elemer, Matyaș Ludovic și, ur- 
ctnd scara mai departe, urmează 
apartamentele locuite de Zsigmond 
Pali, Pereș Gheorghe, Iakab Ge- 
za, Kocso Matei, Toth Koloman, 
Gergely Dominic și ceilalți mem
bri ai brigăzii.

In toate apartamentele lor ai 
să întîlnești mobilier nou, aparate 
de radio, aragaze, mașini de spă
lat... așa cum stă bine într-o casă 
nouă. Demeter Augustin se mîn- 
drește cu ortacii lui. Toți sînt 
pricepuți, harnici și ca urmare și 
cîștigurile lor sînt mari. Nu-i de 
mirare că apartamentele lor sînt 
elegante, luxoase, așa cum le stă 
bine unor muncitori fruntași. Avea 
dreptate bătrîna. Fiul ei, locuiește 
într-un apartament confortabil în 
adevăratul sens al cuvîntului. '

Viorel, minerul losub Jenică, au 
fost trimiși la cursurile de pre
gătire organizate de Comitetul 
regional de partid ce se desfă
șoară în prezent la Deva.

Principala sarcină ce stă în 
prezent în fața comitetului de 
partid și a birourilor organiza
țiilor de bază este recrutarea 
cursanților pentru cercuri și 
cursuri. In acest scop, pe lîngă 
fiecare organizație de bază a fost 
formată cîte o comisie de recru
tare a cursanților, din care fac 
parte membri ai comitetului de 
partid al minei, membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază, 
propagandiști. Printre membrii 
comisiilor de recrutare a cursan
ților se numără tovarășii Diana 
Chițu, Nagy Andrei, Koss La- 
dislau, Nan Traian ș. a.

Comitetul de partid a indicat 
comisiilor de recrutare a cursan
ților principalele criterii după 
care să-și desfășoare 
Se va sta de vorbă 
membru și candidat 
și, ținîndu-se seama 
fiecăruia, dar mai ales de ni
velul lor politic, vor fi încadrați 
în cercuri și cursuri corespunză
toare.

Este însă necesar ca de pe a- 
curn comisiile de recrutare a 
cursanților să-și înceapă . activi
tatea, deoarece pînă la data de 
10 septembrie toate formele de 
îrivățămînt trebuie definitivate. 
Necesitatea ca comisiile de re
crutare a cursanților să-și în
ceapă activitatea de pe acum, e 
impusă de faptul că sîntem în 
perioâda concediilor și numai o 
perioadă mai lungă creează po
sibilitatea de a se sta de vorbă 
cu toți membrii și candidații dd’ 
partid, cu cei mai buni tovarăși 
din activul fără de partid, în 
vederea încadrării lor 
țămînt.

In noul an școlar, 
Lupeni vor funcționa 
forme de învățămînt 
anul trecut.. Va' fi pus însă un 
accent deosebit ,pe organizarea 
cercurilor speciale pentru mi-; 
neri, precum și pe cercurile de 
economie concretă în care vor fi 
încadrați maiștri, tehnicieni, in
gineri. Comitetul de partid inten
ționează să organizeze — între 
alte cercuri și cursuri — un cerc 
de studiere a Istoriei P.C.U.S. 
In acest cerc, trebuie încadrați 
numai membri de partid cu ni
vel politic și ideologic mai ri
dicat, astfel acest cerc va pu
tea desfășura o activitate rod
nică.

Pregătirea temeinică a noului 
an al învățămîntului de partid 
depinde în mare măsură de ac
tivitatea comisiilor de recrutare 
a cursanților. In funcție de ne
cesități, de pregătirea membrilor 
și candidaților de 
rința lor, vor fi 
curile și cursurile 
ționa în noul an.

activitatea, 
cu fiecare 

de partid 
de dorința

în înyă-

la mina 
aceleași 

ca și în

partid, de do- 
stabilite cer

care Vor func-

I

A N ¥ N Ț
Grupul școlar minier din 

Petroșani, anunță că în anul 
școlar 1961 — 1962 va func
ționa cu următoarele secții:

I. — Școala profesională 
de ucenici

II. — Școala tehnică 
personal tehnic

III. — Școala tehnică 
maiștri.

înscrierile lai examenul 
admitere se fac între data 
de 10 august — 25 august 
a. c. la seditri școlii din str. 
Gh, Gheorghiu-Dej nr, 5 pe 
baza unei cereri însoțită de 
următoarele acte :

PENTRU ȘCOALA 
PROFESIONALA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— certificat de 7 clase e- 
lementare (original)

— certiificat de sănătate 
cu toate analizele

— certificat de stare ma
terială

PENTRU ȘCOALA 
TEHNICA:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— diplomă de maturitate 
(original)

— certificat de sănătate
— dovadă de stare mate

rială
PENTRU ȘCOALA 

TEHNICA DE MAIȘTRI:
Elevii sînt recrutați de 

către întreprinderi.
Lămuriri se pot obține la 

secretariatul școlii zilnic în
tre orele 7—15.

de

de

de
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(Urmare din pag. l-a)

doi la frămîntat. Cele 3 malaxoa- 
re înlocuiesc total mîna de lucru. 
După ce se introduce făina, apa, 
sarea și drojdia, malaxoarele ro
tative intră în funcțiune și încep 
frămîntatul. Apoi, cazonele sînt 
luate și introduse în camera de 
dospite unde, la temperatură co
respunzătoare se lasă un 
timp. Brigadierul Koznas 
cu ochiul unui specialist 
chiar după culoare dacă 
este îndeajuns de dospită, 
cînd în cînd se apropie de 
jgheabului și strigă celor de jos : 

—* Modelarea, mai rapid. ~ 
gata „șarja" și-i dăm drumul !

Nu peste mult timp cazanul cu 
aluat se înclină și iar aluatul se

anumit 
Iovan 

constată 
pîinea

Din 
gura

Este

scurge molcom pe jgheabul de 
tablă zincată și pică pe masa din 
sala de modelare. Procesul de fră- 
mîntare se reia din nou.

...O fabrică de pîine. însăși 
noțiunea de fabrică te face să-ți 
imaginezi oameni mulți, foarte 
mulți. La fabrica de pîine din Pe
troșani lucrează într-un schimb 
doar 17—18 oameni. Din mîna 
lor iese intr-un schimb aproape 
10.000 bucăți pîine. Numai să le 
numeri îți trebuie timp nu glumă, 
dar să-ți treacă fiecare prin mi
nă să o modelezi, să o introduci 
și să o scoți din cuptor ? Aici 
însă — ca și în oricare întreprin
dere — se duce lupta pentru pro
ducție mai multă și de calitate.

— Așteptăm nerăbdători să in
troducem noi sortimente de pîine

în fabricație. Dorim ca „marca*  
fabricii noastre să se bucure de 
aprecierea unanimă a populației 
din Valea Jiului. Vom da pîine 
gustoasă și frumoasă ca aspect. 
Ne dăm seama că pîinea este ali
mentul de bază al populației. Vom 
munci pentru ca să răsplătim gri
ja pe care ne-o poartă partidul și 
guvernul nostru pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai prin recenta 
Hotărîte care prevede majorarea 
salariilor lucrătorilor din indus
tria de panificație sub formă de 
primă de calitate — ne spune la 
despărțire tovarășul

Cu siguranță că 
bricii de pîine se 
sarcina ce-i stă în 
crează un colectiv 
nic.

Coznaș Iovan. 
colectivul fa
va achita de 
față. Aici lu- 
mic dar har-

І.Ш.—filiala РеігоИ
ANGAJEAZA

La depozitul I Petroșani 
2 ȘEFI DE SECȚIE.

La magazinul cu autode- 
servire 1 AJUTOR RES
PONSABIL.

Condițiile de angajare sînt 
cele prevăzute de legile -în 
vigoare.

Cei interesați se vor pre*  
zenta la conducerea filialei 
I.C.R.A. Petroșani, pentru 
informații.

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

ANGAJEAZA IMEDIAT:
— ECONOMIȘTI cu stu

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

— MAIȘTRI MECANICI
— salariu 1200—1650 lei;

— RUTIERfȘTI ȘI TRAC
TORIȘTI KI>35 și Kirov — 
salariu 3,45—4 lel/oră;

— INGINER ENERGETIC
— salariu 1350—1850 lei;

— REVIZOR CONTABIL
— salariu 800—1150 let
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STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romîne 

în Uniunea Sovietică

lot a the pentru rczslverc& problemelor 
internaționale litigioase!

Ecoul internațional al cuvîntării radiotelevizate a Iui N. S. Hrușciov
TBILISI 9 (Agerpres).
Continuîndu-și călătoria prin 

Uniunea Sovietică, în dimineața 
zilei de 9 august delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a părăsit Tbilisi 
plecînd spre Kiev.

Pe aeroportul din Tbilisi, de- 
'egația a tost condusă de Vasili 
Mjavanadze, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Giuzia, Ghivi DJavahișvili, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Gruzine, și de alte per
soane oficiale.

La plecare, tovarășii Vasili 
Mjavanadze și Gheorghe Gheor 
ghiu-Dej au rostit cuvîntări.

★

KIEV 9 (Agerpres). — De la 
corespondentul special C. Răd’u- 
canu :

După un zbor de 3 ore, în ca
re avionul a trecut deasupra lan
țului munților Caucaz, printre 
culmi înzăpezite și a zburat pes
te cîmpiile nesfîrșite ale Ucrai
nei, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu

„VOSTOK-2" — EXPRESIE 
A MARII FORJE A UNIUNII SOVIETICE

Admirația și entuziasmul opiniei publice 
australiene

SYDNEY 9 (Agerpres). TASS 
transmite:

Noul succes al Uniunii Sovie
tice în cercetarea spațiului cos
mic stîrnește entuziasmul gene
ral în Australia. Milioane de

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

Rămînerea în urmă 
a S.U.A.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Zborul încununat de succes al 

naveî-satelit sovietice „Vostok-2“ 
continuă să fie comentat de a- 
gențiile americane de presă. In 
legătură cu aceasta, comentato
rul agenției United ‘Press Inter
national, Charier Corddry, a 
transmis un amplu material din 
care reiese rămînerea în urmă 
a Statelor Unite față de Uniunea 
Sovietică în ce privește cuceri
rea spațiului cosmic. După cum 
arată Corddry, „oficialitățile 
Administrației naționale pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 

, consideră că un zbor orbital de
17 ori în jurul Pămîntului va 
putea fi efectuat dfe Statele U- 
nite numai spre sfîrșitul anului 
1962. In felul acesta — subli
niază el — se poate spune că 
sovieticii au un avans de apro- 

’ ximativ 18 luni! față de S.U.A.".
Trecînd în revistă pregătirile 

care se fac în prezent în S.U.A. 
pentru un asemenea zbor, co
mentatorul agenției U.P.I. arată 
că el urmează să aibă loc cu 
ajutorul unei rachete de tipul 
„Atlas". Dar, după cum arată 
el, „racheta sovietică folosită de 
maiorul Titov este de două ori 
și jumătate mai puternică decît 
racheta „Atlas". De asemenea, 
Corddry menționează că rache
ta „Atlas" „a suferit dificultăți".

„Ultimul zbor sovietic — trans
mite agenția — a fost așteptat 
de specialiștii americani în do
meniul spațiului cosmic. Astro- 
nauții Allan Shepard și Virgil 
Grissom au declarat că rușii au 
deopotrivă rachete puternice și 
competența tehnică pentru ase
menea zboruri". 

lare Romîne în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne a sosit miercuri 
la orele 10,45 la aeroportul ora
șului Kiev.

★

KIEV 9 (Agerpres)'.
Membrii delegației de partid 

și guvernamentale a R. P. Ro
mîne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat, au făcut la 
9 august o vizită tovarășilor Ni
kolai Podgornîi, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C. din U- 
craina, Demian Korofcenko, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, și Vladimir 
Șcerbițki, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. U- 
crainene

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care a decurs într-o 
atmosferă cordială, frățească.

australieni îi felicită cu căldură 
pe oamenii sovietici pentru glo
riosul lor reprezentant Gherman 
Titov. In seara zifei de 7 au
gust după terminarea primului 
spectacol al trupei de balet a 
Teatrului de Operă și Balet din 
Leningrad dat la Sydney, direc
torul Uniunii teatrale a felici
tat cu căldură pe oamenii so
vietici pentru noua realizare a 
cosmonautului sovietic maiorul 
Titov. Toți cei prezenți în sală 
au întîmpinat cu aplauze furtu
noase știrea despre aterizarea cu 
succes a lui Titov.

Jurnalele cinematografice, tele
viziunea, primele pagini ale zia
relor australiene sînt pline de 
știri despre minunata faptă de 
eroism a lui Gherman Titov. 
Toate ziarele publică în primele 
pagini fotografia gloriosului! cos
monaut sovietic.

„Calea spre o nouă eră fan
tastică este acum larg deschisă", 
scrie „SYDNEY MORNING HE
RALD" în articolul său redac
țional. Zborul istoric al cosmo
nautului sovietic Gherman Titov, 
scrie ziarul, a arătat că omul 
poate săvîrși îndelungate călăto
rii cosmice.

BUTLER, profesor la univer
sitatea din Sydnfey în articolul 
publicat în ziarul „DAILY TE
LEGRAPH" scrie că Uniunea 
Sovietică a depășit cu cîțiva ani 
pe constructorii americani de 
rachete.

Conferinfa internațională pentru 
reglementarea problemei laofiene

GENEVA 9 (Agerpres) — 
TASS transmite?

La 8 august conferința interna
țională pentru reglementarea pro
blemei laoțiene a examinat punc
tele 14—18 din lista de probleme 
privind declarația despre neutra
litatea Laosului. In cursul exami
nării punctului 14 s-a botărît ca 
toate formulările, precum și pă
rerile exprimate de participanții la

India

DELHI 9 (Agerpres). TASS 
transmite :

Cuvîntarea radiotelevizată a lui 
N. S. Hrușciov a stîrnit un u- 
riaș interes în India. In cuvîn- 
tarea șefului guvernului sovie
tic, cercurile largi ale opiniei 
publice indiene au văzut o nouă 
dovadă a atașamentului nezdrun
cinat al Uniunii Sovietice față 
de politica păcii și coexistenței 
pașnice, hotărîrea fermă de a 
reglementa problemele internațio
nale urgente pe calea tratative
lor. Acest ecou este oglindit în 
titlurile ziarelor care apar la 
Delhi și care informează pe larg 
despre cuvîntarea lui N. S. Hruș
ciov : „Indian Express" — „Să 
luăm loc la masa tratativelor 
cinstite", „Statesman" — „Tra
tative ale celor patru mari pu
teri în scopul destinderii încor
dării internaționale. Chemarea 
adresată de Hrușciov puterilor 
occidentale", „Hindustan Times" 
— „Hrușciov cheamă la tratati 
ve pașnice".

Aproape toate ziarele scot în 
evidență că conținutul principal 
al chemării lui N. S. Hrușciov 
adresată poporului sovietic îl 
constituie grija pentru pace și 
dorința pentru a preîntîmpina 
un nou război. Numeroase ziare 
își încep relatările asupra cuvîn-

„Amatorii la război 
să se gîndească...”

DJAKARTA 9 (Agerpres) — 
TASS transmite:

Toate ziarele din Djakarta pu
blică știri despre zborul încununat 
de succes al celui de-al doilea 
cosmonaut sovietic. „Un zbor fără 
precedent în istoria omenirii", „Un 
nou triumf al științei sovietice", 
s.U.R.S.S. a depășit cu mult S.U.A." 
scriu ziarele indoneziene.

Realizările lui Gagarin și Titov 
sînt fără îndoială victorii ale în
tregului popor sovietic arată în 

’articolul său de fond „VARTA 
BRITA" și chiar și mai mult de
cît atît, ele sînt succese ale tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, ale 
lumii întregi întrucît „Vostok-1‘‘ 
și „Vostok-2“ au efectuat zboruri 
în scopuri pașnice. Sfătuim pe ațî- 
țătorii la război să se gîndească 
serios la aceste realizări, înainte 
de a pronunța cuvîntul „război".

Imperialiștii și politidenii fa
limentari trebuie să înceteze zar
va lor războinică și să se gîndeas
că profund la realizările unor ase
menea oameni ca Gagarin și Titov 
care fără să șovăie vor apăra cu 
pieptul lor pacea, subliniază zia
rul.

tării subliniind chemarea șefu
lui guvernului sovietic adresată 
puterilor occidentale de a lua loc 
la masa unor tratative cinstite. 
Presa citează extrase din acea 
parte a cuvîntării lui N. S. Hruș 
ciov în care se arată că numai 
eforturile comune ale tuturor po
poarelor și guvernelor, inclusiv 
ale țărilor neutre, pot duce Ia 
triumful complet al marilor prin
cipii ale coexistenței pașnice, Ia 
o înțelegere cu privire la dezar
marea generală și totală sub un 
control internațional strict. Toa
te ziarele scot în evidență cuvin
tele luî N. S. Hrușciov că gu
vernul sovietic și P.C.U.S. au 
făcut și vor face tot ceea ce este 
posibil pentru preîntîmpinarea 
războiului.

Franța
PARIS. Corespondentul Ager

pres transmite :
In comentariile lor pe margi

nea discursului rostit în seara 
de. 7 august de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, ziarele franceze 
scot în evidtență chemarea adre
sată guvernelor occidentale la 
tratative internaționale pentru 
rezolvarea problemelor interna
ționale litigioase.

Chiar și ziarele care exprimă 
punctele de vedere ale cercurilor 
interesate în menținerea încor
dării internaționale și a cursei 
înarmărilor subliniază că pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. lasă deschisă larg 
ușa tratativelor. „N. S. Hruș
ciov propune șefilor guvernelor 
Statelor Unite, Angliei și Fran
ței să ia loc în mod cinstit în 
jurul mesei tratativelor — scrie 
ziarul „Le Parisien Libere" — 
Aceasta înseamnă că președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. dorește să se ajungă la 
convocarea unei conferințe in
ternaționale la nivel înalt".

Această invitație la tratative 
în vederea înlăturării psihozei 
războiului este subliniată și în 
comentariile ziarelor „Paris Jour" 
și „Combat". „N. S. Hrușciov 
îi invită pe cei trei șefi de gu
verne occidentali la tratative" — 
este titlul mare pe mat multe 
coloane pe prima pagină a zia
rului „Combat". „In capitalele 
occidentale toți vor fi impresio
nați de insistența cu care pre
mierul sovietic și-a exprimat 
voința de a duce tratative" — 
subliniază ziarul.

„Adresîndu-se Occidentului — 
scrie în editorialul său ziarul 
„Liberation" — președintele 
Consiliului de Miniștri sovietic 
a folosit limbajul înțelegerii și 
al păcii. Este evident că el caută 
să salveze șansele care mai e-

PROGRAM DE RADIO
11 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,00 Fragmente din o- 
pera „Musa Dgealil" de Nazib 
Jiganov, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,05 Concert de es
tradă, 14,00 Din cele mai cunos
cute melodii de muzică ușoară, 
15,50 Din creația de cîntece a 

compozitorilor noștri, 16,15 Vor
bește Moscova I 18,00 „Partite de 
Johann Sebastian Bach", 18,30 
Evocare literară : 70 de ani de 
la moartea scriitorului clasic 
ceh Jan Neruda, 19,05 Tribuna 
Radio, 19,15 Compozitorul săp- 
tămînii: Robert Schumann (III), 
20,30 Program muzical pentru 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 21,40 Șapte 
cîntece de George Enescu pe ver
suri de Clement Marot. PRO

xistă încă de rezolvare bilatera
lă, și nu unilaterală a proble
mei Berlinului occidental". Zia
rul cere guvernelor occidentale 
să accepte această chemare la 
tratative și atrage atenția asu
pra manevrelor și mașinațiilor 
cercurilor imperialiste din Occi
dent care se străduiesc să im
pună continuarea cursei înarmă
rilor și sabotarea tratativelor. 
„Este normal ca în aceste con
diții N. S. Hrușciov să adreseze 
popoarelor Uniunii Sovietice și 
țărilor socialiste o chemare la 
vigilență" — încheie „Libera
tion".

„Uniunea Sovietică pune toate 
descoperirile și realizările sale 
în domeniul cuceririi Cosmosu
lui în slujba păcii și a progre
sului, în slujba tuturor oameni
lor din întreaga lume — scrie 
„l’Humanite". El face un apel 
toate guvernele lumii, fără deo
sebire, cerîndu-le să-și unească 
eforturile pentru încheierea Unei 
păci durabile pe întreg globul. 
Nu mai este posibil să se răs
pundă acestui apel prin strigă
tele isterice ale războiului rece...".

E 1 у e ț i a
GENEVA 9 (Agerpres).
Cuvîntarea șefului guvernului so

vietic, N. S. Hrușciov, la posturile 
de radio și televiziune sovietice, 
și știrile privitoare la zborul na
vei cosmice satelit, ocupă un loc 
central în presa elvețiană.

Aproape toate ziarele relevă că 
cuvîntarea șefului guvernului so
vietic a fost fermă, însă calmă, 
n-a conținut amenințări cu folosi
rea forței și a chemat la regle
mentarea problemei Berlinului oc
cidental pe calea tratativelor. Tot
odată, scriu ziarele, această cuvîn* * 
tare confirmă că U.R.S.S. este ferm 
hctărîtă să încheie tratatul de pace 
cu Germania. Influentul ziar „La 
Suisse", care apare la Geneva,,, 
scoate în evidență acel pasaj din 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov în 
care șeful guvernului sovietic in
vită pe conducătorii puterilor oc
cidentale la masa rotundă a tra
tativelor pentru a însănătoși at
mosfera internațională, pentru a 
nu crea psihoza războiului și le 
cere să se sprijine pe judecata 
sănătoasă și nu pe forța armei 
nucleare. „La Suisse" scrie de ă- 
semenea, că „Hrușciov a reafir
mat năzuința U.R.S.S. spre pace 
și coexistență pașnică și a condam
nat Occidentul pentru că el ame
nință cu un nou război mondial".

conferință în legătură cu această 
problemă, să fie trimise comisiei 
redacționale.

• In legătură cu faptul că punctul 
15 din listă este legat indisolubil, 
de forma pe care o va lua docu
mentul privitor la neutralitatea 
Laosului — adică dacă va fi a- 
doptată o declarație sau două des
pre neutralitate — conferința a 
hotărît să amîne examinarea acestui 
punct.

Ziarul atrage atenția asupra 
faptului că, așa cum a declarat 
N. S. Hrușciov, în fața măsurilor 
militare ale S.U.A., U.R.S.S. s-ar 
putea vedea pusă în fața necesi
tății de a lua unele măsuri de 
apărare.

GRAMUL II. 12,10 Din muzica 
popoarelor, 12,40 Melodii, melo
dii — emisiune de muzică u- 
șoară romînească (montaj în re
luare), 14,03 Muzică din opere
te, 15,35 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,35 Soliști de muzică 
populară romînească, 19,30 Tea
tru la microfon : „Doctor fără 
voie". Comedie de Moliere, 21,00 
Muzică de estradă
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cei patru de pe Moana; 
AL. SAHIA : Vaca și prizonîe- 
rul; PETRILA: Imagini ale unui 
trecut glorios; ANINOASA-: 
Doamna ministru; VULCAN î 
întotdeauna cu partidul; LU. 
PENI : Culisele varieteului.
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