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In cinstea zilei de 23 August și a Zilei minerului
Făcînd bilanțul întrecerii 

socialiste pe trimestrul II 
a.c., Consiliul local al sindi
catelor și conducerea com
binatului carbonifer au acor
dat cîștigătorilor întrecerii 
distincțiile cucerite.

i < sarcina de 
" < miaei Anini

.<
.< deosebit avînt, c 
J sectorului III Lupeni

Pentru realizări deosebite 
în sporirea producției și ex
tragerea unei cantități de 
7.467 tone cărbune peste 

> plan, colectivul 
...iăei Aninoasa a primit dra- 
Peîlțl^. r°Șu de exploatare 
fruntașă, iar preparația Lu
peni a primit drapelul de 
uzină fruntașă. Muncind cu 

colectivul 
i a reușit 

să obțină o importantă de
pășire a sarcinilor de plan 
la extracția cărbunelui, fapt 
pentru care a fost distins cu 
drapelul roșu de 
nier fruntaș, iar 

? mineri frontaliști 
$ ton Dionisie de 
( I B al manei Lupeni 
< distinsă cu drapelul 
} brigadă fruntașă pe 
I carbonifer.

investiții, sectorul 
primit drapelul 
fruntaș iar brigada de îna
intări a lui Fesus Iosif de la 
Aninoasa, drapelul de bri- 

z gadă fruntașă 
£ în piatră.J

sector mi- 
brigada de 
a lui Mar
la

i ) ) )4

sectorul 
a fost 

roșu de 
bazinul

La lucrările de 
Dîlja a 

de sector 1
<
)) sla înaintări )
I

SFÎRSIT DE SESIUNE
LA INSTITUTUL DE MINE

Studenții anului 1 mine fi elec
tro se aflau în plină sesiune de 
examene. Urma ca după un an de 

^activitate susținută, să se trăias- 
^că bucuria succesului. Pină atuna 

însă se studia, erau emoții, bucu
rii — intr-un cuvînt examene. In 
sălile de lectură ale bibliotecii, 
mesele erau încărcate cu cărți, 
caiete de notițe, creioane, adică 
tot ceea ce trebuie pentru a re
vizui materia învățată în timpul 
cursurilor. Liniștea era deplină. 
Doar freamătul filelor răsfoite 
continuu, confirma prezența celor 
din sală.

La ghișeul de împrumut stu
denții solicitau cursuri de : mate
matici, chimie generală, de analiză 
matematică, de geometrie anali
tică etc.

Pe culoare era animație: gru
puri întregi se grăbea spre ușa 
sălii de examene de unde ieșea ci
te un coleg.

— Ce ți~a căzut în bilet ?
— Ce notă ai primit ?
—Ești integralist ?
întrebările curgeau nerăbdătoa

re, concise. Cel întrebat întindea 
carnetul de student, martor al 
succeselor sale.

— Cite emoții frate... cite emo
ții la aceste prime examene de stu
dent. Anul trecut eram electrician 
— spune Stanciu Florea. Doream 
să studiez, să ajung inginer, iar 
acum dorința a început să mi se 
împlinească.

>7 cite discuții de felul acesta 
nu se auzeau i 
așteptau rîndul 
mene.

Cei care au
^sc să plece în _
" Mulți dintre ei o vor petrece în 
taberele de odihnă studențești. 
La afișier a apărut lista progra
mărilor. Predeal. Sinaia, Constan
ța și alte stațiuni.

Sălile de lectură, amfiteatrele

in grupurile 
să intre la

ce-fi 
exa~

graterminat se 
vacanță.

o însuflețită in- 
extrage cit mai 
bună calitate ș: 
redus.

Ani ■ 
minei 
mina 
minei

mare

întrecerea între exploatări dă roade
Exploatările miniere din Valea 

Jiului desfășoară 
trecere pentru a 
mult cărbune de 
la preț de cost

In cinstea zilei de 23 August 
și a Zilei minerului, pină la 6 
august inclusiv, cantitatea cea mai 
mare de cărbune peste plan a ex
tras-o colectivul minei Lupeni — 
16.493 tone cărbune cocsificabil, 
urmat de colectivul mină 
noasa — 16.106 tone, al 
Uricani — 13.454 tone, al 
Petrila — 12.996 tone și al 
Lonea — 10.403 tone.

Pentru a da un și mai 
avînt luptei pentru extragerea de 
cărbune peste plan, de 
lectivul minei Lupeni
— în cinstea zilei de 
și Zilei minerului — ; 
tul anual luat in luna 
Astfel, angajamentele 
lupeneni prevăd extragerea peste 
plan a 5.000 tone de cărbune pes
te angajamentul inițial, obținerea
— începînd din luna august
— a unei productivități medii pe

curînd co- 
și-a mărit 
23 August 
angajamen 

i ianuarie: 
minerilor

Minerii și tehnicienii exploatării 
Lupeni muncesc cu deosebit avînt 
pentru a intimpina ziua de 23 Au
gust și Ziua minerului cu cit mai 
frumoase rezultate în producție. 
In acest scop, între brigăzi și sec
toare se desfășoară o însuflețită 
întrecere socialistă pentru cărbune 
mult și de bună calitate.

In primul semestru al anului, 
harnicii mineri lupeneni au extras 

și seminariile au rămas goale. Insă 
în institut activitatea continuă in
tens.

Pentru noul an universitar bi
blioteca își intensifică activitatea.

Noi comenzi de primiri de 
cărți, cotări, înregistrări, biblio
grafii fi multe alte lucrări se efec
tuează pentru a răspunde cît mai 
bine cerințelor studenților al căror 
număr creste cu fiecare toamnă.

MIOARA CIUNGULESCU
bibliotecară — I.M. Petroșani

Brigada condusă de minerul Szabo D. se bucură de apreciere și stimă unanimă în cadrul 
colectivului sectorului I al minei Vulcan. Membrii brigăzii sînt exemple în sector atît în rea
lizarea sarcinilor de plan cît și în întărirea disciplinei. Respectarea cu strictețe a celor 8 ore 
de muncă și a N.T.S.-ului în timpul lucrului sînt acte grăi toare în această direcție. IN 
CLIȘEU : Un schimb al brigăziicondus de minerul Gicheța Con stantin.
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exploatare de 1,100 tooe de căr
bune pe post, îmbuaâczțxrea ca
lității cărbunelui extras ptiu re
ducerea procentajului de cexnzță 
cu 13 la sută față de norma ad
misă și reducerea umidității la 7 
La sută.

Paralel cu aceasta, vor fi spo
rite vitezele de avansare lunare 
in abatajele frontale la 26 
abatajeie cameră la 55 t 
galerii la 45 mJ. • se vor 
670.000 
bataje 
20.000

m.c steril vor fi întăreați

tone de cărbune 
frontale armate 

tone cărbune din 
cu armare mixtă. 50.000 

meca
nic, iar consumul de lemn va fi 
redus de la 373 m.c. 1000 tone 
cărbune ia numai 36,8 m.c. 1000 
tone — ceea ce va duce Ia obți
nerea unei economii peste plan de 
1.500.000 lei.

Minerii lupeneni sint hotăriți să 
muncească in- așa fel incit pină 
la sfîrșitul anului să-și realizeze 
și să-și depășească noul angaja
ment dind patriei tot mai mult 
cărbune cocsificabil.

©-----

tone de cărbune mai 
in semestrul I din 1961, 
productivitatea muncii 
cu 132 kg. cărbune pe

este respeefaf
cu 95.703 
mult decit 
au sporit 
in abataje 
post, în cărbune cu 57 kg., pe sub
teran cu 13 kg., iar pe exploatare 
cu 11 kg., realizînd in același 
timp * economii peste plan de 
713.000 lei.

Pornind de la aceste rezultate 
frumoase, minerii sectorului III 
Lupeni și -au dublat angajamentul 
inițial de 15.000 tone cărbune 
peste plan, hotărînd să extragă 
pînă la 23 August importanta can
titate de 30.000 tone cărbune în 
plus de sarcini. La fel, colectivul 
sectorului I B și-a mărit anga
jamentul inițial de la 3.000 tone 
la 8.000 tone de cărbune, colec
tivul sectorului IA — la 2.600 
tone, iar o seamă de brigăzi de 
mineri printre care cele conduse 
de Ghioancă Sabin. Ghioancă 
loan, Feher Vasile, Gligor Nico- 
lae, Popa loan și altele și-au spo
rit și ele angajamentele inițiale.

Cuvîntul dat este respectat dc 
către minerii de la Lupeni. Ast-

(Continuare în pag. 3-a)

In canefitmea de producție ținută recent la mina Lupeni, brî 
țede nuneruUâ Ueggnauu Nicola: de la sectorul VII — investiți» 
t primit drafeUL de brigadă fnatașă pe exploatare în întrecerea 
socialistă. Această bandei brigadă, printr-o bună organizare a muncii 

realizîndu-și 
Rezultate remarca 

care s-au scurs din 
brigăzii-

trimestrid U a 590 puncte în întrecere,
tZcmd de producție ht proporție de 195 la sută, 
bile a obținui si in .una iulie pretum și în zilele 
tceasti luni. IN CLIȘEU: O parte din membrii
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PE TEME ECONOMICE

Pretai de cost - indice important 
ai activității constructorilor

In semestrul I au fost obți
nute rezultate frumoase Ia lu
crările de investiții miniere 
subterane atît în ce pnvește 
realizarea planului fizic, rea
lizarea planului de punere în 
funcțiune, cît și realizarea sar
cinii de reducere a prețului 
de cost. Nu tot același lucru 
se poate spune despre cele
lalte lucrări de investiții de 
suprafață la care planul fizic 
și de punere în funcțiune a 
fost realizat numai parțial. 
Este adevărat că în această 
perioadă organizațiile de con- 
siiucții au întîmpinat greu
tăți din cauza lipsei de docu- 
îrțentalle, in special I.C.M.M. 
Petroșani și șantierele de con
strucții de locuințe. Insă, prin- 
tr-o mai bună organizare a 
procesului de producție, s-ar 
fi putut executa un volum mai 
n?are de lucrări la acele obiec
tive pentru care a fost asigu
rată documentația, 
cestea sînt : corpul 
Institutul de mine, 
șinii de extracție și 
țului 12 Lupeni, instalația de 
extracție Ia puțul Carolina, 
magazia de m.ateriale de la 
puțul 8 Vulcan, depozitul de 
carburanți 
rea cu aer 
Dîlja si 
U.R.U.M.P.

Printre a- 
B de la 
casa ma- 

tumul pu-

Petrila, alimenta- 
comprimat la mina 

hala turnătoriei 
— prima lucrare 

fiind executată de către șan
tierul 6 T.R.C.H., 
crărilor de către 
troșani.

Prețul de cost 
care arată capacitatea de or
ganizare și modul cum unită-

iar restul lu- 
I.C.M.M. Pe- 

fiind indicele

țile de construcții se gospodă
resc să vedem, deci care sînt! 
rezultatele obținute de aceste 
unități în cele două trimestre 
expirate.

Depășirile cele mai mari lai 
prețul de cost s-au înregistrat 
la șantierul 6 Petroșani, șan-: 
t ierul 7 Lupeni și I.C.M.M. Pe-1 
troșani. Grupul de șantiere; 
T.C.M.C. Coroiești și șantierul 
9 Petroșani, deși pe semestru 
prezintă depășiri, în cursul 
trimestrului II au obținut re
zultate mai bune decît cele din 
trimestrul I. Prin nerealizarea 
sarcinii de reducere a prețu
lui de cost, organizațiile de 
construcții de mai sus au adus 
economiei naționale o pierdere 
de 5.458.000 lei, valoare cu ca
re s-ar fi putut construi în 
plus pentru oamenii muncii un 
-lumăr de 136 apartamente.

La șantierele T.R.C.H. o cau
ză importantă care a contri
buit și contribuie și în prezent 
Ia această situație constă în 
neaprovizionarea ritmică de 
către T.R.C.H. a șantierelor cu

N. CERBU
directorul Băncii de investiții1 

Filiala Petroșani
(Continuare în pag. 3-a)

betoniștii conduși de 
Traian montează fîșiile și 
betonul. Prin buna orga- 
a muncii s-a ajuns ca un 
să fie zidit în numai 6

Se ridică noile 
blocuri din Petrila

Noile construcții din Petrila 
se înalță pe zi ce trece. Pînă a- 
cum, la blocul A, brigada de zi
dari a lui Budică Gheorghe a 
terminat complet zidăria la par
ter, iar 
Lungu 
toarnă 
nizare 
palier 
zile !

Bătălia mare se dă însă la ce- S! 
lelalte două blocuri unde mai tre- 
buie executate săpături și tur- 
nate betoane de fundație. Astfel, < ' 
la blocul C — a cărui fundație < 
este deosebit de grea fiind fă- y 
cută pe stîlpi și cadre de beton \ 
— brigada lui Bulancea loan 1 
face săpăturile de adîncire pen- • 
tru turnarea cuzineților la al l 
treilea rînd de stîlpi, avînd a- i 
dîncimea de peste 8 metri. Cu \ 
toate greutățile, într-o săptămî- S 
nă brigada va termina și cu să- ) 
parea și betonarea cuzineților de ) 
aici. ?

Paralel cu brigada, echipa de c 
dulgheri a lui Geamănu Mihai \ 
montează panourile prefabricate y 
de „teofilm“ la blocul B așa în- 1 
cît pînă luni betoniștii vor ter- 2 
mina complet fundația de ele ■ ) 
vațic predînd lucrarea zidarilor c 
pentru înălțarea blocului. \

Constructorii de aici se stră- y 
duiesc să urgenteze, pe măsura $ 
posibilităților, lucrările pentru a ) 
se încadra în termenele stabilite ) 
pentru predarea noilor blocuri. 2



Tinerii mineri a datorie ! ♦ 
♦

0 importantă forță în lupta pentru mai mult cărbune
In anii care au trecut d« la 

eliberarea patriei noastre, Va
lea Jiului a devenit o adevă
rată universitate muncitoreas
că. Răspunzînd la chemarea 
partidului de a da patriei so
cialiste tot mai mult cărbune, 
simțind grija deosebită pe ca
re partidul și guvernul le ma
nifestă față de munca, viața 
și ridicarea calificării mineri
lor, sute și mii de tineri au 
Îmbrățișat meseria de miner.

Intr-o convorbire purtată 
zilele trecute de către un re
dactor al ziarului nostru cu 
privire la contribuția pe care 
o aduc tinerii la înfăptuirea 
sarcinilor de producție ce re
vin exploatărilor miniere din 
Valea Jiului, tov. Wiliam Szu- 
der, director general al C.C.V.J. 
ne-a răspuns următoarele :

— Apreciez că tineretul din 
cadrul exploatărilor miniere 
ale Văii Jiului aduce o con
tribuție de preț la rezolvarea 
marilor probleme ce stau in 
fața minelor noastre, îndeo
sebi la înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid privind spori
rea producției de 
a productivității
ceasta, in primul rlnd, prin 
faptul că tinerii formează la 
ora actuală majoritatea efec
tivelor de la exploatări. Dar 
nu numai atît. Specific mun
cii de miner este entuziasmul, 
dîrzenia, spiritul tovărășesc, 
hotărîrea de a învinge greu
tățile. calități pe care tinerii 
noștri, crescuți 
de organizațiile 
dovedesc zi de

Interviu cu tov. Wiliam Szuder. 
director general al C.C.V.J.

cărbune și 
muncii. A-

adincurile. Printr-o muncă 
plină de abnegație, noua ge
nerație de mineri, în frunte 
cu comuniștii, alături de mi
nerii i«irstnici. are merite deo
sebite Nu pot trece peste a- 
eeste înfăptuiri făiră să re
marc exemplul tinerilor fron- 
taiiști din brigăzile conduse 
de minerii Ghioancă Sabin de 
la Lupeni, Tărînă Valerian de 
la Vulcan, din abatajele ca
meră unde lucrează brigăzile 
conduse de Crlstea Aurel de 
la Anlnoasa. Nicolae Ioan de 
la Uricani. precum și exem
plul tinerilor mineri din bri
găzile conduse de Demeter 
Augustin și Bartha Dion’sio 
de la mina Dllja. Muncind cu 
pasiune șl pricepere, folosind 
judicios utilajele moderne șl 
metode avansate, tinerii din 
aceste brigăzi au obținut o a- 
vansare de cite două fișii pe 
zi în frontale, de două cim- 
puri pe schimb în abatajele 
cameră, de cite 145 m.l. avan
sare în galerie dublă și, res
pectiv, 
tonare 
Pentru 
multe 
mineri
dreptate de stima și aprecie
rea minerilor vîrstnici, a co
muniștilor. a conducerilor teh
nice.

Realizările noastre de pînă 
acum pe calea sporirii produc-

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

ției și productivității muncii 
constituie doar un început. 
La sfîrșitul șesenalului, pro
ducția de cărbune pe Valea 
Jiului va crește substanțial. 
In 1965 productivitatea mun
cii pe C.C.V.J. trebuie să a 
tingă cel puțin 1,304 tone de 
cărbune pe post. Sînt obiec
tive mărețe și pe deplin rea
lizabile, Traducerea lor in 
viață cere insă din partea ti
neretului să pășească cu ace
lași elan pe calea însușirii teh
nicii noi, a experienței înain
tate. să dobindească noi și noi 
cunoștințe în domeniul teh
nicii miniere. Pentru aceasta 
tineretul are create toate con
dițiile. Printr-o muncă plină 
de elan, prin învățătură, sîn- 
tem convinși că tineretul mi
nier din Valea Jiului se va a- 
firma și în viitor ca o forță 
tot mai puternică pe frontul 
luptei pentru mai mult căr
bune, pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini puse de partid 
in fața minerilor patriei.

i

de comuniști, 
de tineret, le 

zi in lupta cu

34 m. 1. săpare și be 
Ia adîncirea de puțuri.

asemenea fapte și 
asemănătoare, tinerii 

se bucură pe bună

In bătălia cu adincurile
Tinărui, cu fața sjneadă, cu 

părul bălai stătea emoționat 
în fața minerului. Atunci, du
pă absolvirea școlii miniere, a 
pășit pentru prima dată la 
locul de muncă în calitate de 
muncitor calificat. Aștepta cu 
inima strinsă cuvîntul de în
curajare de la bătrinul miner 
care il măsura cu o privire 
severă. Apoi bătrinul, satisfă
cut, declară cu 
lemnitate:

— Bine. Ești 
fac miner 1

Și intr-adevăr 
puse pe treabă, 
grijă și hotărîre 
arătă tînărului 
ratorul, îl învăță practic, în 
lupta corp la corp cu stîncile, 
tainele meseriei de miner. 
Bătrinul i-a devenit educa
tor, maistru, mai mult chiar, 
tată.

De atunci au trecut 9 ani. 
Acum Cișlaru loan declară cu 
mîndrie :

— Pe 
Szabo

Dar 
nu l-a 
numai 
armătura. El l-a 
om adevărat. L-a învățat să 
înțeleagă adîncul rost al fie
cărei tone de cărbune, al mun
cii de miner.

Azi Cișlaru loan dovedește 
calități insuflate de bătrinul 
miner. A rămas urmașul Iul 
Szabo Carol, responsabilul bri
găzii în care a crescut. Bri
gada, în frunte cu tinărui mi
ner, a trecut prin multe fur
tuni ale adîncurilor, a Învins 
multe obstacole ale lumii sub
terane. Oricînd a fost însă 
mai greu, în brigadă s-a gă
sit un om care să1 tină piept 
greutăților, să înflăcăreze prin 
exemplul său pe cei din jurul 
iul. Acesta era tînărul cornu-

oarecare
zdravăn.

so-

Te
bătrinul 
stăruitor, 
de miner. Ii 
picul, perfo-

se 
cu

mine m-a crescut 
baci ! 
comunistul 
învățat pe 
cărbunele

Szabo Carol 
tînăr să taie 
și să pună 

făcut și om,

1
cu Cișlaru 
lansați cu 
bătălia cu

nlst Cișlaru, miner, din noua 
generație. Azi brigada pe care 
o conduce ocupă un loc de 
cinste pe panoul fruntașilor 
minei Petrila : e deținătoare a 
drapelului roșu de cea mal 
bună brigadă pe exploatare. 
Ce ar putea constitui o mal 
mare satisfacție pentru vete
ranul Szabo Carol ?

In același grup 
Ioan, printre tinerii 
9 ani in urmă în
adincurile, se mai aflau și alți 
zeci de tineri. Printre ei se 
afla și Buduroiu loan, care de 
4 ani a devenit șeful uneia 
dintre cele mai bune brigăzi 
de pregătiri ale sectorului II. 
De curind brigada lui a exe
cutat o lucrare urgentă și de 
mare importanță: a pregătit 
un abataj, In care munca o- 
mului va fi Înlocuită cu un 
utilaj modern de mare pro
ductivitate, un plug de căr
bune. Lucrarea a fost execu
tată la timp și de calitate 
ireproșabilă. Cine va lucra cu 
noul utilaj ? zilele trecute s-a 
decis și acest lucru. Brigada 
lui Buduroiu.

Și alături 
Buduroiu se 
mulți tineri, 
miile. Cucoș Gheorghe, Mihai 
Dumitru, Michiev Gheorghe, 
Robotă Mihai, Belu Sabin. E- 
numerarea ar putea continua 
cu aproape toți responsabilii 
celor 76 de brigăzi ale minei 
Petrila, care toți sînt tineri, 
cu majoritatea efectivului ex
ploatării care o formează ti
nerii — tineri dîrji, pasionați, 
un întreg detașament al noii 
generații de mineri, detașa
ment care ta Iureșul tumul
tuos al bătăliei eu adincurile 
pentru mai mult cărbune o- 
cupă un loc de frunte.

de Cișlaru, de 
pot număra incă' 

cu sutele, cu

I. DUBEK

Tineri fruntași
i

Cadre de nădejde
An de an din rîndul tineri

lor minei Aninoasa se ridică 
noi cadre de nădejde : briga
dieri, tehnicieni și ingineri. A-
ceasta reflectă rondele uneia « 
din cele mai de seamă preo- J 
cupSri ale tineretului minier ‘ 
aninosean : învățătura. Tinerii • 
mineri învață, își ridică cali
ficarea profesională, frecven
tează invățămintul mediu teh
nic șl superior.

In cadrul școlii de califica
re învață In prezent 67 de ti
neri din care 22 vor deveni mi
neri, 30 ajutori mineri și 15 
mecanici.

Mulți tineri mineri, intre ca
re tov. Popa Ștefan, Farago 
loan, Giurgiu Petru, Moldo-
van loan sînt elevi ai școlii de I 
maiștri, iar foștii tehnicieni * 
Gava Sever, Podoabă loan, t 
Bledea Gheorghe sînt studențî. j 

începi nd din toamnă alți î 
tineri mineri și tehnicieni vor ț 
păși pe porțile școlii de maiș- j 
tri șl a Institutului de mine. 
De pildă, Soloc Ioan, Smarck 
Iosif, Bălțat loan și alții sînt 
propuși pentru școala de 
maiștri, iar Zlăgneanu Iosif, 
Varhonic Gheorghe și Stanciu 
V. pentru institut.

»• O» ■; —-------

Educat »n spiritul tradițiilor 
revoluționare

Acestea insă au rămas toate 
de domeniul trecutului. Valea Jiu
lui, altădată numită, nu fără te- j 
mei, „Valea plîngerii" a devenit ț 
în zilele noastre o vale a feri- J 
citii, iar stăpînul bogățiilor este j 
poporul muncitor. *

Cele spuse de comunistul Fe- » 
her Vasile au pătruns adînc în * 
inima tînărului. El s-a apropiat J 
tot mai mult de comuniști, de or- • 
ganizația de partid care i-a ară
tat drumul in viață. El și-a pro
pus să lucreze în așa fel incit să 
devină fruntaș în producție. Și a J 
reușit. In luna februarie a.c. or- • 
ganizația de bază a pus în discu- j 
ție cererea de primire în rîndurile ♦ 
candidaților de partid a tovară î 
șului Dascălu Dumitru. Cu acest J 
prilej comuniștii Gozman lacob, ♦ 
Spătaru Gheorghe au apreciat sîr • ♦ 
guința tînărului în producție, pre- J 
cum și faptul că la numai 3 luni 
după terminarea școlii de mineri 
a preluat conducerea unei brigăzi 
rămase în urmă, pe care a ridicat-o 
la nivelul celor fruntașe. Toți co
muniștii au fost 
lui în rîndurile 
partid.

De la această 
trecut nicî 6 luni, 
întrunit din nou- 
minerului l-au primit pe Dascălu • 
Dumitru în partid cu stagiul re- • 
dus. :

in urmă, tinărui 
a venit în Valea 
mineritul. De la 

să 
In 
a

Cu patru ani 
Dascălu Dumitru 
Jiului să învețe 
bun inceput a fost repartizat 
lucreze alături de comuniști, 
sectorul I A al minei Lupeni
făcut cunoștință cu mulți munci
tori printre care și cu comunistul 
Feher Vasile, unul din fruntașii 
minei Lupeni.

In prima zi petrecută in abataj, 
Dumitru a făcut cunoștință cu 
multe lucruri noi. Privirea ii era 
atrasă de transportor, de ciocanul 
de abataj, mînuit cu multă măes- 
trie de minerul fruntaș Feher Va- 
sile.

Deși tînăr, Dascălu Dumitru 
s-a dovedit a fi un muncitor pri
ceput. Comunistul Feher Vasile i-a 
dat tot ajutorul, s-a ocupat de 
educarea lui în spiritul tradițiilor 
revoluționare ale minerilor. Feher 
Vasile, participant la greva mine
rilor din 1929, i-a vorbit tânăru
lui despre viața grea a minerilor 
în trecut.

— Cu ani în urmă — spunea 
tov. Feher — pe vremea cînd la 
cârma țării stăpinea burghezia, noi 
minerii munceam cite 12—14 orc 
pe zi. Salariile pe care le primeam 
nu acopereau nici pe departe ne
voile de hrană și îmbrăcăminte. 
Coboram către adîncuri sleiți de 
puteri pentru ca de pe urma mun
cii noastre exploatatorii să-și a- 
dune avuții. Și nu odată am ce
rut să ni se facă dreptate. Dar 
am primit gloanțe.

Se întrec pen
tru două eveni
mente. Fiecare își 
are semnificația 
și importanța sa: 23 August. Se 
împlinesc 18 ani de cînd, sub soa
rele libertății, conduși de partid, 
muncim și ne făurim o viață 
nouă, fericită 1 Al doilea eveni
ment — Ziua minerului — ex
presia înaltei prețuiri pe care 
partidul și guvernul o acordă mi
nerilor.

Aceste evenimente sînt întîm- 
pinate de minerii Vulcanului cu 
noi succese în muncă, în activita
tea culturală Și sportivă. Trecînd 
in revistă acțiunile cultural-educa
tive din ultimele săptămîni ale ti
nerilor din sectoarele minei Vul
can, îți dai seama de preocupa
rea ce există de un timp încoace 
pentru folosirea timpului liber al 
tinerilor. Pentru mineri, excursiile 
în munți sînt de multă vreme o 
obișnuință. Duminica trecută, de 
pildă, aproape 150 tineri din sec
toarele 11, V-, VI și Vili și-au 
petrecut o zi de odihni la cabana

1 n t

PANTA SABIN 
mina Petrila

BOCA ȘTEFAN 
mina Ixmen

pentru primirea 
candidaților de ț

ț
adunare nu au !
Comuniștii s-au •
In cinstea Zilei ♦

9

CUCOȘ GHEORGHE 
mina Petrila

i m p u l liber...
Vulcan fi pe văile răcoroase din 
Cîmpu lui Neag. Printre cei pre- 
zenfi la drumeție erau și tinerii 
Moraru Nicolae, Lebădă Gheor- 
gbe, mineri in sector 11, Tătărean 
Dumitru din sectorul 111, Șerb an 
Nicolae, miner fruntaș în sectorul 
IV.

In aceeași zi, în parcul distrac
tiv al copiilor din Crividia s-a 
organizat o zi de odihnă la care 
și-a dat concursul fanfara sindi
catului. Au participat aproape 400 
de tineri ce lucrează la mina Vul
can. Tot cam atîția tineri au par
ticipat duminica trecută la o sea
ră de odihnă organizată la club, 
la reușita căreia și-au adus apor
tul taraful de muzică populară, 
precum și soliștii vocali din for
mațiile clubului.

Să mergem printre tinerii care 
n-au plecat, în această dimineață 
de duminică, în excursie. In sălile 
de repetiții, la bibliotecă întîlnim

mulți tineri, 
sala de șah dom
nește liniște de
plină. Minerii Mol

dovan Alexandru, Popescu Cons
tantin, Petruț Vasile, lăcătușii Dă- 
rămuș Cornel, Birța loan și alți 
aproape 40 de tineri din sectoa
rele 1, 11, IV, V și VIII se întrec 
pentru a desena campionul minei 
Vulcan la șah. Nu sînt mai prejos 
nici întrecerile popicarilor Lesea- 
nu Mihai, Pardos Nicolae, Plic
C., sau cele ale echipelor de fot 
bal, volei, atletism din 
minei.

Tinerii minei Vulcan, 
toți tinerii exploatărilor 
din Valea fiului, dispun de o lar
gă bază materială pentru desfășu
rarea activității culturale și spor
tive. Numai in primul semestru al 
anului s-au cheltuit în acest scop 
aproape 200.000 lei. Pentru toate 
acestea, tinerii exploatării muiț ] 
mese din inimă partidului, mun
cesc cu avînt pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau in față

Z. ȘLȘTAC

sectoarele

la fel ca 
miniere



w

Adunări generale de partid 
cu conținut bogat

Zi de zi organizațiile de partid 
de la mina Vulcan desfășoară o 
muncă rodnică pentru mobilizarea 
colectivului exploatării la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid 
privind sporirea producției de căr
bune, a productivității muncii, îm
bunătățirea calității producției și 
realizarea de economii. Ele ana
lizează cele mai importante și ar
zătoare probleme ale vieții colec 
tivului, ale îndeplinirii sarcinilor 
de pian, stabilesc măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii, iși întăresc 
zi de zi rîndurile și influența po
litică asupra colectivului.

Iată o singură zi rodnică in 
activitatea organizațiilor de partid 
de la mina noastră- Recent într 
una din zile cinci organizații de 
bază au ținut adunări generale de 
partid in care au analizat proble
me dintre cele mai importante, 
au luat măsuri pentru remedierea 
unor lipsuri și au primit în partid 
6 candidați și 3 membri de partid.

Organizația de bază nr. 3 a a- 
nalizat, într-o adunare generală, 
preocuparea secției sindicale pen
tru antrenarea muncitorilor în în
trecerea socialistă și i-a primit în 
rîndul candidaților de 
tov? Borza Pintea și 
Grikore.

Organizația de bază 
cretar tov. Măncscu 
avut la ordinea de zi
generale analizarea activității păr
ții electromecanice a sectorului în

-----------------0.

Prin muncă
salariații oficiu- 
din Vulcan, în- 

organizația de

vederea asigurării condițiilor 
time de lucru brigăzilor de 
ncri. Referatul a fost prezentat de 
tov. ing. Lupșa Nicolae. Tot in 
această adunare a fost primit in 
rîndurile membrilor de partid tov. 
Josan Lazăr, miner șef de schimb 
ni brigada lui Scutelnicu Vladi • 
mir.

Comuniștii din sectorul VI tran
sport au analizat în adunarea ge
nerală situația prețului de cost in 
sector. Ei au stabilit măsuri pen
tru remedierea cauzelor care 
determinat depășirea prețului 
cost planificat pe semestru! I 
81.000 lei. De asemenea, in 
ceasta adunare au fost primiți
rîndurile candidaților de partid 
frații Oargă Nicolae ți Oargâ 
Aurel, muncitori fruntași, iar tov. 
Roșu Petru II in rîndurile mem
brilor de partid.

Organizația de bază nr. 8 in
vestiții a analizat activitatea con
ducerii sectorului in problema în
deplinirii sarcinilor de plan pe 
semestrul 1 și a luat măsuri pen
tru viitor.

Tot în această zi a avut loc adu
narea generală a organizației de 
bază Xl-aeraj care a dezbătut 
sarcinile colectivului sectorului in 
problema respectării N.T.S. și îm
bunătățirii protecției muncii.

op- 
mi-

au 
de 
cu 
a- 
in

partid pe 
pe Tudor

nr. 4, se- 
Sfetozar, a 
a adunării

De curînd 
lui P.T.T.R. 
drumați de 
partid, au hotărît să schimbe 
aspectul interior și exterior al 
localului unde lucrează. In a- 
cest scop au participat vo
luntar la zugrăvirea sălilor, au 
vopsit mobilierul și au ame
najat în fata oficiului un 
parc cu ronduri de flori.

Tot prin muncă voluntară 
s-au confecționat și perdelele

Cuvintul dat
(Urmare din pag. l-a)

fel, colectivul sectorului III a a 
juns 
bune 
torul 
bune 
torul
In numai 6 zile din august, bri
gada de la frontalul I vest al sec
torului III condusă de șefii de 
schimb Petre Constantin, Solomon 
Petre și Dumitraș Vasile, (in timp 
ce șeful de brigadă este în con
cediu) a extras 419 tone cărbune 
peste plan ; brigada lui Dascălu

deja la 28.000 tone de căr 
cocsificabil peste plan, 
I B a extras 6.700 tone 
peste sarcinile de plan, 
I A — 1.600 tone în plus.

sec- 
căr- 
sec-

—O'

1OAN CARPEN
secretar al comitetului de 

de la mina Vulcan
partid

voluntară
care împodobesc geamurile o- 
ficiului. In 105 ore de muncă 
voluntară o mînă de oameni 
vrednici a 
Înfățișarea 
un aspect 
de nț ia t in

dîndu-l
schimbat complet 
oficiul ui

plăcut, s-au evi- 
această acțiune

Vlădulescu Maria. Suditu Cor
nelia. Girjoabă Lucia. Gri- 
mancu Caliop și Mustață loan.

MARIA STOICOVICI
corespondentă

este respectat
Dumitru din rectorul I A a 
700 tone de cărbune in piu», 
a lui Ghioancă 
tone ; brigada lui 
angajamentul de 
cărbune a dat 
deja 2658 tone, cea a iui Nagy 
Andrei din 3.000 tone a extra» 
pini acum 1460 tone.

Sabin —
Popa loan
3000

peste

dat
cea
226 
din

tone de 
plan
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Repede, bine și economicos.
Așa s-a obișnuit să lucreze co
munistul Urzică Vasile electri
cian la mina Petrila. Iată-1 pe 

M punctul de a termina cu două 
w zile înainte de termen repa

rația unui rotor electric de la 
motorul unei locomotive de 
mină de tip L.A.M.-4

Pentru srucer::: Institutului de mine din Petroșani zilele de practică sint deosebit de 
instructive. Ajutați cu dragoste de către muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderi ei 
iși însușesc noi cunoștințe, aprotundind lecțiile teoretice predate la cursuri. IN CLIȘEU : Mais
trul mecanic Hebedean Ioan de la U.R.U.M.P. explicînd unui grup de studente din anul I 
(preparare) modul cum se montează reductoarele de viteză la transportoarele Ț.P.-l.

Pentru a se asigura continua 
crește'e a producției fi producti
vității muncii se pune nn accent 
deosebit pe ridicarea calificării 
profesionale. Ca urmare a aces
tui fapt in preparația Lupeni s-a 
terminat de curind un curs de 
scurtă durată pentru cond ucdton 
de benzi ți instalații. Acest curs

Cursuri de calificare

a avut 
mitate. 
tenta: 
ca Iad

o durată de 4 luni fi ;u- 
Citrsul a fost frec 

de 57 muncitori, avind 
ori tovarăși din corpul 

ico-ingineresc dintre cei maij bine pregătiți. Frecvența la a- ț ceste cursuri a fost in medie de
♦ 90 la sută, ceea ce înseamnă că
♦ muncitorii sint dornici să învețe.

La terminarea cursului a avut
♦ loc un examen la care mafori- i tatea cursanților au dat răspun- 
t suri bune, dovadă că fi-au în

sușit temeinic cele predate. Prin
tre cei care au dat răspunsuri 
bune se numără tov. Cimpoieș 
Tudor, Bolonduț loan, Roșculeț 
Nicolae fi Velișcu Teodor.

9
9
9
9

ing. IOAN IONICA
corespondent

NOTĂ Mai sînt și din aceștia
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Blocul A din Lupeni e 
năr și frumos și are frați 
meni cu zecile. La
din ședințele comitetului de 
bloc s-a hotărît
ganizeze o muncă 
pentru amenajarea 
din jurul blocului, 
mobilizarea locatarilor. Să-i fi 
văzut cum au răspuns cu toții. 
Adică nu chiar cu totii. Lip
seau doar locatarii de la a- 
parlamentul cu nr. 46, soții 
Pungaru.

— Nu-s acasă, ce să le faci 1 
— le spuse celorlalți respon
sabilul de bloc Buciuman — 
ce se ocupase de mobilizare

— Facem noi treabă și fă
ră ei — și-au spus ceilalți lo
catari.

Și intr-adevăr au făcut. In
tr-un tîrziu apare și Pungaru 
Maria. Era foc și pară de ml- 
nioasă. S-a dus ață la respon
sabil.

— Auzi tovarășe Buciuman, 
ce cauți la ușa mea ?

Buciuman, care poate să-i 
fie bunic Marioarei. a privit-o 
lung.

— Da, 
ce căuta

— Păi, 
muncă voluntară și am vrut 
să te invităm.

tl- 
ge- 
una

să or- 
voluntarâ 
terenului 

A Început

da, ce te uiți ? N-ai 
la ușa mea !
vezi că toți is la

Prețul de cost — indice important 
al activității constructorilor

(Urmare din pag. l-a)

materialele necesare, lucru ce 
face să se efectueze cheltuieli 
in plus cu transportul și ma
nipularea materialelor de la un 
șantier la altul și de la un lot 
la altul ca și sistemul de apro
vizionare prin transportul cu 
camioanele de la Deva la Pe
troșani și la celelalte șantiere, 
sistem care a generat și gene
rează în permanență cheltuieli 
suplimentare.

Cu toate că în semestrul 1 
din punct de vedere al scurtă
rii duratei de execuție a blo
curilor s-a făcut un pas îna
inte in comparație cu perioa
dele expirate, în general du
rata de execuție a fost depă
șită față de normativele în vi
goare și acest lucru a 
buit, de asemenea, la 
rea prețului de cost.

O altă cauză care a
buit în mare măsură la nerea- 
lizarea sarcinii de reducere a 
prețului de cost a fost lipsa 
documentației care numai la 
locuințe a făcut ca în semes
trul I să nu se execute nn vo
lum de lucrări de peste 4.000.000 
lei. In plus s-a constatat că 
șantierele nu iau măsuri con
crete care să asigure încadra
rea costurilor în prețul de de
viz și din această cauză pier
derile înregistrate de șantiere

contri- 
depăși-
contri

in loc să scadă, cresc de la o 
perioadă la alta.

La întreprinderea de con
strucții și montaje miniere Pe
troșani depășirea prețului de 
cost a fost cauzată de nereali- 
zarea planului de producție, 
încorporarea unor lucrări exe
cutate în trimestrul I însă de
contate în trimestrul IV/1961, 
executarea de lucrări peste va
loarea 
a dus 
lor și
mare 
forului tutelar pentru care în 
trimestrul I întreprinderea a 
plătit dobînzi bancare în va
loare de 40.000 lei.

La grupul de șantiere T.CJbf.C. 
Coroiești, nerealizarea sarcinii 
de reducere a prețului de co6t 
provine din imobilizarea unui 
mare volum de fonduri, fapt 
ce a atras după sine folosirea 
creditelor cu garanția forului 
tutelar pentru care numai în 
semestrul I s-au plătit dobînzi 
bancare în valoare de 155.000 
Iei; neconcordanța dintre greu
tatea specifică reală a pămîn- 
tului transportat cu autovehi
culele I.R.T.A. și încasările 
efective conform devizului au 
contribuit la depășirea cu 
129.000 lei a prețului de cost, 
iar neutilizarea la capacita
tea normală de producție a 
utilajelor existente pe șantier 
a adus alte pierderi.

documentației, fapt ce 
la neîncasarea lucrări- 

la folosirea unui volum 
de credite cu garanția

Pentru a da posibilitate or
ganizațiilor de construcții de 
locuințe să-și realizeze atît 
planul cit și sarcina de redu
cere a prețului de cost, se im
pune ca LG.O. Petroșani să 
urgenteze definitivarea docu
mentației în special pentru lo
cuințele de la Vulcan, proiec- 
tanții de la I.S.C.A.S.-Bucu
rești și D.S.A.P.C.-Deva să re
zolve obiecțiunile făcute de 
constructori intr-un termen 
cit mai scurt, iar T.H.CH. De
va să ia măsuri urgente pen
tru aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu materialele ne
cesare și aprovizionarea cu ma
teriale de instalații în cantități 
vagonabile. Combinatul carbo
nifer Valea Jiului are obliga
ția să urgenteze definitivarea 
documentației pentru lucrările 
industriale de suprafață și tot
odată să aprovizioneze I.C.M.M.- 
-ul Petroșani cu mecanismele, 
materialele și utilajele nece
sare pentru executarea lucră
rilor.

Ținînd seama de Directivele 
Congresului al Ill-lea al P.M.R., 
reducerea prețului de cost al 
lucrărilor executate pe șantie
re trebuie să constituie o sar
cină permanentă atît pentru 
conducerile șantierelor și orga
nizațiilor de construcții cit și 
pentru muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționarii care 
lucrează in acest sector.

— Pe mine ? ! Ce, n-am altăî 
treabă ? Și zicînd acestea Ma- 
rioara plecă val-vîrtej.

Cei ce munceau pentru în
frumusețarea cartierului în 
care locuiesc au privit lung 
în urma ei și și-au spus:

— Ce să-i faci, mai sînt și 
din ăștia.

— Sint foarte, foarte rari e 
adevărat dar ar fi bine să nu 
mai fie de loc.

După o scrisoare a 
comitetului blocului A Lupeni

UNITATEA ECONOMICA f 
COMPETROL PETROȘANI fe 

anunță populația Văii | 
Jiului consumatoare de bu- 5 
telii aragaz de felul cum ? 
se vor distribui buteliile: ?

• In orașul Petroșani se ; 
vor distribui zilnic pe bază ; 
de comenzi care se vor a- 
nunța Ia telefon 232 Pe
troșani. Prețul unei butelii 
va fi de 11,10 lei plus 3 lei 
transportul la domiciliu și 
montatul la mașina de a- 
ragaz, deci 14,10 lei va fi 
costul unei butelii trans- ■ 
port ate și montate la ara- ; 
gaz.

In localitățile limitrofe : 
de orașul Petroșani bute- < 
liile se vor distribui după < 
următorul program:

• Luni în comuna Uri- j 
câni, punctul de distri- î 
buire a buteliilor fiind in ’ 
piața Uricani.

£ • Marți și vineri se vor !
distribui butelii aragaz In j 
orașul Vulcan în următoa
rele puncte : la stațiune» ; 
de petrol, în spatele ma
gazinelor de la blocuri, șl 
la alimentara din Crividia.

• Luni în comunele Is- >
croni și Aninoasa, în pune- < 
tele : piața Iscroni și în < 
spatele clubului din Ani- < 
noasa. j

• Marți și miercuri în < 
Petrila, Lonea și Cimpa în < 
punctele : la magazinul de | 
la blocuri și în piața Pe- !

? trila; în Lonea la blocuri ] 
și în piața Lonea; în Cim
pa la moara veche.

• Miercuri, joi șî sîm-
§ bătă în orașul Lupeni, în | 

punctele care au existat șî ! 
R pînă în prezent pînă cînd ; 
8 oficiul P.T.T.R. ne va in- I 
x stala telefon la stațiunea : 
8 noastră din Lupeni care va . 
3 lua comenzi și 
8 tribui ca și în 
8 troșani.
8 Prețul unei
g aragaz în afara orașului S 
8 Petroșani va fi în toate 8 
I localitățile de 15 lei. |

Distribuirea buteliilor din 8 
depozitul Petroșani se va | 
face numai între orele 8 
12—14 cu 11,10 lei bucata, j 

sooacooeoaoooo0aoooo9ooooooG0ooo0ooc

se vor dis- 
orașul Pe-

but elii tip



Sub presiunea opiniei publice mondialeNou val de greve 
în Italia

ROMA 8 (Agerpres)
Două milioane de dîjmași ita

lieni au început marți o grevă ge
nerală organizînd în întreaga țară 
mitinguri și demonstrații. In multe 
regiuni ei au refuzat să predea 
recolta. Dijmașii protestează îm
potriva refuzului guvernului de a 
începe discutarea în parlament a 
legii, prin care pămîntul să fie 
predat celor care-1 muncesc. Ei 
cer, de asemenea, o reducere a 
dijmei pe care sînt nevoiți s-o 
predea proprietarilor de păminL

Tot marți au declarat o grevă 
de o săptămînă muncitorii de la 
exploatările forestiere din provin
cia Cetanzaro. In provincia Paler
mo se află în grevă muncitorii 
viticultori. Intre 6 și 8 august 
60.000 de muncitori agricoli din 
regiunea Emilia s-au aflat, de 
asemenea, în grevă- Se semnalează 
demonstrații și greve ale munci
torilor agricoli în regiunea Sar
dinia.

- —=©=—

„O crimă 
împotriva omenirii"

LONDRA 8 (Agerpres)
„O crimă împotriva omenirii" 

— astfel caracterizează cunoscu
tul publicist englez M. Muggerid- 
ge, pregătirile care se fac în An
glia în vederea unui război bac
teriologic. Autorul acestui articol, 
publicat în ziarul „Daily Herald", 
comentează împrejurările morții 
lui J. Bacon, colaborator al cen
trului de cercetări bacteriologice 
al Ministerului de război din lo
calitatea Porton Down ce, care s-a 
îmbolnăvit de ciumă pulmonară.

Marcos Ana a fost eliberat 
din închisoare

PARIS 8 (Agerpres)
Sub presiunea opiniei publice internaționale autoritățile francbis- 

au fost silite să elibereze din închisoare după 22 de ani de de-te _ 
tențiune pe poetul progresist Marcos Ana, fiu credincios al poporului 
spaniol.

Săptărmnalul francez Express" publică un interviu cu Mar
cos Ana, în care acesta descrie condițiile în care sînt deținuți 
condamnații politici în închisorile franchiste. După cum se știe Mar 
cos Ana a fost arestat în anul 1939, cînd nu împlinise mei 18 ani.

---------------0___---------

Scade cursul acțiunilor la bursa 
din New York

Folosirea 
intercontinentale

MOSCOVA 8 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Problema folosirii rachetelor in
tercontinentale pentru transport 
este foarte firească și actuală, a 
declarat unui corespondent al a- 
genției TASS Gheorghi Pokrovski; 
doctor în științe tehnice.

Racheta poate face din întregul 
glob pămîntesc un singur oraș 
în care fiecare om în cursul unei 
zile, dacă este nevoie, poate să 

oricare alt- lo • 
noastre, a spus

se întâlnească cu 
cuitor al planetei 
savantul sovietic.

G. Pokrovski a 
U.R.S.S. a și fost

subliniat că rn 
creată o astfel

NEW YORK 8 (Agerpres) , 
începutul săptămînii a marcat 
nouă scădere a cursului acțiuni-o

lor la bursa din New York. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, „marți bursa și-a continuat 
tendința de declin care s-a pro 
dus cu 24 de ore mai înainte". 
Agenția precizează că scăderi, ca
re au atâns pînă la 3 dolari de

fiecare acțiune, au înregistrat ac
țiunile societăților de râi ferate, 
automobile, avioane, industriei far
maceutice și tutunului. In total; 
acțiunile negociate în cursul zilei 
de 7 august la bursa din New 
York au înregistrat o pierdere de 
dc-uă miliarde de dolari, sumă 
identică cu pierderile din ziua de 
luni.

---------------- ©-----------------

Acte de samavolnicie ale autorităților 
vest-germane

BERLIN 8 (Agerpres)
Otto Winzer, prim-locțiitor al 

ministrului afacerilor externe al 
R.D.G.. a adresaț lui Schroeder, 
ministrul afacerilor externe al 
R.F.G., o scrisoare în legătură cu 
provocările organelor de frontieră 
vest-germane împotriva personalu-

MOSC.OV A. La 7 august, la 
Casa prieteniei cu popoarele din 
țările străine din Moscova a avut 
loc o adunare a reprezentanților 
vieții publice din capitala sovie
tică consacrată rezultatelor Con
gresului mondial pentru dezarma
re generală și pace.

VIENA. La 7 august a înce
put greva funcționarilor vamali 
din Austria care revendică ma
jorarea salariilor. Greva a provo
cat considerabile dificultăți în do
meniul transporturilor

PARIS. In după -amiaza zilei de 
marți a luat sfirșit greva de 48 
de ore a piloților și personalului 
companiilor aeriene v,Air France", 
■^Transports Intercontinentaux", și 
»Union Aeromaritime des Trans
ports" care deservesc liniile aerie
ne interne și internaționale ala 
Franței. In timpul grevei de 48 de. 
ore compania „Air France" a fost 
nevoită să anuleze aproximativ 
100 de zboruri.

MADRID. După cum reiese 
din relatările agențiilor de presă 
la 7 august 600 de muncitori de 
la uzinele de asamblare a mași
nilor de cusut „Alfa" din Spania 
au declarat o grevă de protest îm • 
potriva condițiilor grele de mun
că și împotriva refuzului condu
cerii uzinei de a majora salariile 
muncitorilor cu 25 peseta pe zi.

CAIRO. Luînd cuvîntul la 7 
august la o conferință de presă. 
Kaissuni, ministrul economiei al 
R.A.U., a declarat că venitul na
țional al R.A.U. a crescut de la 
748 milioane lire egiptene în 1952 
la 1.566 milioane lire în 1961.

MANILA. Macapagal, președin
tele Filipinelor, a cerut la 7 au
gust unui număr de zece înalți 
demnitari guvernamentali să-și dea 
demisia, întrucît s-a dovedit că 
ei sînt implicați în mașinațiunile 
fostului sergent american Stone- 
hill. care a cîștigat o avere de 
multe milioane în Filipine prin în
șelarea guvernului, prin mită și 
contrabandă.

PARIS. După cum relatează co
respondentul din Londra al zîa~

zwZzm „France Soir", „între Anglia 
și Franța au fost încheiate sau 
vor fi încheiate în curînd acor
duri foarte importante cu privire 
la producția de armamente (ra
chete, proiectile teleghidate, avioa
ne ultramoderne^1.

luna

WASHINGTON. Politica anti- 
cubană a guvernului S.U.A. și în
deosebi încetarea importului de 
zahăr cuban, care pînă în 
decembrie 1960 acoperea o mare
parte din necesitățile acestei țări, 
începe săși arate efectele negative 
în Statele Unite. După cum trans
mite agenția Reuter, Departamen
tul Agriculturii al S.U.A. a recu
noscut la 7 august că Statele U- 
nite „întâmpină mari dificultăți în 
procurarea zahărului din străină
tate". I
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lui feroviar al R.D.G., care de
servește trenul care circula- pe li
nia dintre Berlinul occidental și 
Austria. Reținerea abuzivă a per
sonalului trenului este calificată 
de O. Winzer drept un act de sa
mavolnicie, care contravine drep
tului internațional-

Dacă, pînă în 8 august, guver
nul nu va da garanții că aseme
nea acțiuni nu se 
trenul 
tonul 
treaga 
revine 
liniază

vor mai repeta, 
circula pe teri- 
occidentale. In- 

pentru aceasta

nu va mai 
Germaniei 
răspundere 
guvernului R.F.G., se sub-
în scrisoare.

-=O

„Justiție" vest-germană...
BERLINUL OCCIDENTAL 8 

(Agerpres)
Tribunalul administrativ suprem 

al R.F. Germane, care funcțio
nează în mod ilegal în Berlinul 
occidental, a dat o decizie care 
acordă tuturor foștilor ofițeri hit- 
leriști și actualilor ofițeri ai Bun- 
deswehrului dreptul de a cere 
despăgubiri pentru literatura mi - 
litară pe care au pierdut-o în tim
pul răboiului. Conform acestei de
cizii a tribunalului, despăgubirile 
trebuie să se facă în virtutea le
gii vest-germane cu privire la 
compensarea pagubelor.

Calul turbat
se află la Paris. Notă externă 
Unii spun că el 
se numește Jean 

Sainteny. Nu se 
fie adevărat. Jean Sainteny nu 
poate fi un cal, și mai ales și 
turbat. Nu, din moment ce dîn~ 
sul este o personalitate înaltă la 
Paris și anume comisarul gene
ral pentru problemele turismu
lui.

A fost o întreagă dispută în 
legătură cu calul 
re, după spusele 
cest cal nu este 
caii, cu toate că în 
reclamă ale marelui oraș, el este 
denumit -„Crazy Horse" — ceea 
ce în limba engleză înseamnă 
tot „cal turbat".

Totuși să lămurim dilema.
Parisul, pretinsul centru cultu

ral al Europei occidentale, este 
punctul de atracție al unor tu
riști. Pășești pe străzile lui cu 
evlavie. Ai și de ce. Străinul 
care vizitează Parisul își îndreap
tă pașii, în primul rînd. sure

poate însă să

turbat. Se pa~ 
turiștilor, că a- 
un cal ca toți 
prospectele de

rachetelor 
în scopuri pașnice 

de industrie de rachete puternică 
și știința corespunzătoare, că noile 
sarcini care apar în domeniul co
municațiilor cu rachete sînt, pen
tru ea, desigur numai probleme 
particulare a căror temelie a fost 
pusă de pe acum.

G. Pokrovski a insistat în mod 
special asupra problemelor legate 
de aterizare. El a explicat că a- 
terizarea 
portantă 
cea mai 
cosmice.
rezolvată de cosmonauții sovietici, 
a spus G. Pokrovski.

este veriga cea mai itn- 
și, ca să spunem așa, 
periculoasă în zborurile 

Această problemă a fost

O

Exemplu de pezolvape pozitivă 
a ppoblemelop internaționale

MOSCOVA 8 (Agerpres) 
TASS transmite :

Referindu-se la 
rință consultativă 
cipante la Tratatul cu privire la 
Antarctica, cunoscutul cercetător 
sovietic Evgeni Tolstikov scrie îu 
„Izvestia" că trăsătura caracteris
tică a acestei conferințe a consti
tuit-o spiritul colaborării

împreună cu ceilalți membri ai 
delegației sovietice, E. Tolstikov 
a participat la 
mandărilor în

recenta confe • 
a țarilor parti-

elaborarea reco- 
vederea înfăptuirii

practice pe viitor a acestui tratat.
Succesele conferinței, a spus 

Tolstikov, se datoresc neîndoiel
nic și faptului că la lucrării» ei 
au participat numeroși czioscuți 
cercetători ai Antarcticei.

Lucrările conferinței, a subliniat 
Tolstikov, constituie un exemplu 
de modul cum se pot rezolva în 
mod pozitiv problemele internațio
nale pe baza colaborării și a res
pectării diferitelor puncte de ve
dere.

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

politice reacționare depun eforturi 
mușamalizarea „afacerii Fibag44

Cercurile 
pentru

BONN 7 (Agerpres)
Conducerea U.C.D.—U.C.S. 

înțelegere cu liberi democrați 
făcut un nou pas pentru a mușa- 
maliza cît mai repede ancheta în 
legătură cu rolul jalnic al minis
trului de război al R.F.G., Stra - 
uss. în mașinațiunile financiare 
cunoscute la Bonn sub denumirea 
„afacerea Fibag". După cum se 
știe, la sfîrșitul lunii iunie frac
țiunea Partidului social-democrat 
din Germania și fracțiunea Parti
dului liber democrat din Germa
nia au votat în Bundestag pentru 
continuarea anchetei în afacerea 
Fibag". Ședința ordinară a co
misiei Bundestagului special creată 
în acest scop, a fost prevăzută 
pentru ziua de 4 septembrie. Dar 
la 6 august, Hogen, președintele 
acestei comisii, membru al U.C.D., 
a fixat pe neașteptate această șe
dință pentru ziua de 21 august

După cum anunță presa, Hogen 
a făcut acest pas la indicația lui 
Brentano, președintele fracțiunii 
U.C.D.—U.C.S. în Bundestag, cu 
toate că nu a avut consimțătnîn- 
tul membrilor din partea P.S.D.G. 
în comisie. El a comunicat, de 
asemenea, despre intenția de a

„Calul turbat“
monumentele de artă: Muzeul 
Luvru, turnul Eiffel, Arcul de 
Triumf...

Jean Sainteny, comisarul gene
ral pentru problemele turismu
lui, bine a făcut cînd s-a gin- 
dit să tipărească prospecte-re- 
clamă care să ghideze pașii ori
cărui vizitator străin spre aces
te minunate monumente, 
însă că înaltul comisar 
a cam întrecut măsura, 
ca pe primul plan din 
să fie muzeele din Paris, bietele 
muzee abia ocupă locul al șa
selea. Cine ocupă atunci primul 
loc ? Unde trebuie să-și îndrep
te pașii străinul ? Ce este demn 
de vizitat înainte de orice în 
marea metropolă a Occidentu
lui ?

Știți ce ? Calul turbat!
Să vedem așadar ce este cu 

acest cal.
„Calul turbat" sauCrazy Hor

in
au

convoca special Bundestagul înain
te de terminarea vacanței parla
mentare de vară, pentru a încheia 
ancheta în „afacerea Fibag". Du
pă cum arată în legătură cu a- 
ceasta ziarul „Frankfurter Rund- 
schau", în cercurile U.C.D. s-ar 
manifesta dorința ca Strauss să 
fie reabilitat pînă la sosirea la 
4 septembrie la Bonn într-o vi - 
zită oficială a președintelui Fran
ței, de Gaulle

se" nu este pro~ 
priu-zis un cal. 
Este un local 
proprietatea unui

oarecare Bernardin. Există aici 
12 fetișcane care nu fac altceva 
clecît să se dezbrace în public. 
După talentul cu care știu să se 
dezbrace în decurs de 10 mi
nute în fața a 150 de spectatori, 
ele primesc între 5.000 și 15-000 
franci vechi.

lată așa dar ce este demn de 
văzut în Paris înaintea muzeu- 

a 
Arcului de Triumf, a Comediei 
Franceze 
de artă 
cunoscute

Genial 
comisarul 
mele turismului!

Totuși dacă „Crazy Horse" sau 
„Calul turbat" nu este un cal 
și nici turbat, atunci cine este 
din toată afacerea 
bat ?

Nu știm ce-ar 
înaltul comisar.♦
*****«*»•*•***«

Credem
general . lui Luvru, a turnului Eiffel, 
In loc

prospect și a atîtor alte opere 
și monumente istorice, 
de-a lungul istoriei, 
cap are Jean Sainteny, 
general pentru proble-

asta cal tur-

avea de zjs 
I. P.

PROGRAM DE RADIO
10 august

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă; 8,00 Muzică; 
Muzică populară 
11,03 Estrada i 
11,52 Intinerar industrial; 
Muzică ușoară de compozitori so
vietici Igor Iakușenko și Valen
tina Jurbinskaia; 13,10 Muzică de 
estradă; 14,00 Concert de prînz;
15.17 Buchet de melodii romî- 
nești; 16,15 Vorbește Moscova!;
16.45 „Sub steagul partidului" — 
program de cîntece; 17,30 In sluj
ba patriei; 18,30 Cronica econo
mică; 19,45 Muzică ușoară inter
pretată de Dalida; 20,30 Noapte 
bună, copii : „Găleata îngîmfată" 
de Meszoly Miklos; 20,40 Muzică 
de dans; 21,15
23.18 Formații 
PROGRAMUL 
tre de estradă; 
sovietice; 14,30 
dii" —- muzică 
Din muzica popoarelor; 15,35 Ac
tualitatea în țările socialiste; 16,15 
Cîntă formația de muzică ușoară 
condusă de Paul Ghențer; 16,50 
Curs de limba rusă; 18,05 
crări și aranjamente de 
de George Vancu; 19,30 
la microfon „Tache, Ianke 
dîr" — Adaptare radiofonică după 
comedia lui Victor Ion Popa;
21.45 Muzică de dans; 22,35 Me
lodii lirice.
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CINEMATOGRAF^
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Albă ca zăpada ; AL. SA- 
HIA : Experiență primejdioasă ; 
PETRILA : Valea mindră ; ANI- 
NOASA : Taina mea ; VULCAN: 
Secerișul verde ; LUPENI : Aca
demicianul din \scatia ; BÂR- 
BĂTENI : Evdochia ; URICANI: 
întâlnire pe cablu.

10,08
din Oltenia; 

instrumentelor ; 
iustrial; 12,20

Jurnalul satelor; 
de muzică ușoară. 
II. 12,45 Orches ■ 
14,03 Piese corale 
„Album de melo- 
de estradă; 15,00

Prelu- 
foldor 
Teatru 
și Ca-
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