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IN CINSTEA ZILEI BE 23 ALOUST
Productivitate ridicată

întrecerea socialistă

OM HMH Wm Mirt a tomM! J jM
Navele cosmice „Vostok-3“ 

și „Vostok-4" au aterizat exact 
în regiunea stabilită

țAMBRUȘ DIONISIE

TOMȘA ERNEST

CÎTA NICOLAE

In
în cinstea zilei de 23 Au
gust colectivele minelor 
din Valea Jiului acordă 
o deosebită atenție spo
ririi productivității mun - 
cii. In prima jumătate a 
lunii curente, ca urmare 
a aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice, ju
dicioase 
realizări

mina 
s-a 

peri- 
o productivitate de 
tone cărbune pe 
depășindu-se sim- 
sarcina planificată.

CAROL

s-au înregistrat 
însemnate în a-

1 n sec
Sectorul I al minei 

Vulcan se numără prin
tre sectoarele miniere din 
Valea Jiului care dau 
cărbune cocsificabil. In 
prezent colectivul aces
tui sector se situează în 
fruntea întrecerii pe ex
ploatare. Organizîndu-și

ceastă direcție. La 
Uricani, bunăoară, 
obținut în această 
oadă 
1,402 
post, 
țitor
De la începutul anului și 
pînă acum, minerii urică- 
neni au lucrat cu un ran
dament mediu de 1,340 
tone cărbune pe post.

torul f
a-
au

tot mai bine munca în 
bataje, minerii de aici 
extras în prima jumătate 
a lunii august 2104 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste plan. Randamentul 
obținut pe sector a atins 
3,560 tone cărbune pe 
post. La succesul întregu-

Și-au depășit angajamentul
Colectivul minei Pe- 

trila s-a angajat, printre 
altele, ca în acest an să 
obțină economii la pre
țul de cost în valoare 
de 750.000 lei. Minerii 
de aici și-au depășit cu 
mult angajamentul luat. 
Economiile obținute de

ei la prețul de cost in 
numai 7 luni din acest 
an se ridică la 822.000 
lei. Aceste economii au 
fost obținute prin redu
cerea consumurilor spe
cifice de materiale și de 
energie electrică, îmbună
tățirii calității cărbunelui,

la 
de 
in 
să

O re 
tă în sț 
Cații n 
dit-o ș 
Lonea. 
condiții 
abataje, 
obțină
o productivitate medie de 
1,280 tone de cărbune de 
fiecare post prestat, față 
de 
cît

r

1,155 tone pe post 
este planificat.

u n t a ș
colectiv și-au aduslui

din plin contribuția bri - 
găzile minerilor Zaharia 
Constantin. Bogdan Ghe- 
orghe. Gagyi loan care au 
lucrat cu un randament 

peste 5 tone cărbune 
POSL

de
pe

la economii
precum și pe seama 
deplinirii și depășirii 
dicilor de plan.

Fruntași în lupta pen
tru realizarea de econo
mii sînt minerii din sec
toarele II, III și XI in
vestiții.

în- 
in-

j Consum
1 Mecanicii și fochiștii 
< Depoului C.F.R. Petro- 
? șani intensifică acțiunea 
) de remorcare a trenurilor 
5 cu tonaj sporit. Pe a- 
> ceastă cale ei realizează 
: importante economii de 
l combustibil convențional.

ș Salutari de
; Nea Stoienică face
< cartarea corespondenței.
< E grăbit. Dar parcă tot 
' ar mai zăbovi cu prtvi- 
> rea pe coloritul viu al
< ilustratelor.
< — Is frumoase vede- 
) rile ?

Frumoase Virgile. 
frumoase. Dacă ar 
stau să le privesc 
reuși să plec cu 

decît colo, înspre

Tare 
fi să 
n-ași 
poșta 
amiază. Și vezi, nici una 
nu seamănă cu cealaltă. 
Multe locuri frumoase
sint în țara noastră...

IT a, nea Ștoiemcă.

ue combustibil redus
In luna trecută ceferiștii 
depoului au obținut o e- 
conomie de 847 tone de 
combustibil. Cu cantita
tea de combustibil eco
nomisită în acest timp se 
pot remorca circa 150 
trenuri de marfă pe dis

tanța Petroșani—Simeria 
și retur. Cele mai mari 
economii de combustibil 
convențional ie-au reali - 
zat echipele mecanicilor 
Marcu Aurel, Oprea loan 
II, Dascălu loan și al
tele.

la munte și
Multe locuri frumoase 
sint în țara noastră, și 
din toate aceste locuri 
minunate vin ilustratele 
pe care ți-e drag să le 
privești. Ști că aceste ve
deri sînt semnate de oa
meni ai muncii, de oa
meni simpli ca dumnea
ta. Ști că fiecare carte 
poștală aduce cu ea sa
lutările și gîndurile de 
mulțumire ale celor ple
cați în pitoreștile stați
uni de la munte sau de 
la mare. Ști. Și nu te 
miri. Te-ai obișnuit. De 
ani de zile primești și

de la mare
de ilustrate, 
zile lași la

împărți sute
De ani de
comitetul de partid al mi
nei și la sindicat zeci și zeci

L. LARA
(Continuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite î

Programul zborului în grup 
al navelor cosmice satelit .,Vos- 
tok 3“ și „Vostok-4" conduse 
de cosmonauții maiorul Andrian 
Nikolaev și locotenent-colonelul 
Pavel Popovici, cetățeni ai 
Uniunii Sovietice, a fost în în
tregime îndeplinit.

La 15 august 1962 navele sa
telit au aterizat în mod prac
tic in același timp in regiunea 
stabilită a Uniunii Sovietice, 
la sud de orașul Karaganda 
(Republica Kazahă). în apro
pierea nemijlocită a punctelor 
de aterizare stabilite prin cal
cul.

Ambii cosmonauți se simt 
bine și starea lor fizică după 
aterizare este bună.

Cosmonauții Nikolaev și Po
povici au fost întîmpinați în 
momentul aterizării de grupul 
care asigură condițiile de ate
rizare, de medici, prieteni, co
respondenți și instructori spor
tivi.

Zborul navei cosmice satelit 
,.Vostok-3“ condusă de cosmo
nautul Nikolaev Andrian Gri- 
gorievici, a durat 95 de ore, a- 
dică aproape 4 zile. In acest 
timp, nava „Vostok-»" a încon
jurat de 64 de ori pămîntul, 
parcurgînd o distantă de peste 
2.600.000 km.

Durata de zbor a navei cos
mice satelit ,,Vostok-4", cu 
cosmonautul Popovici Pavel 
Romanovici, în timpul căreia a 
înconjurat de peste 48 de ori 
globul pămîntesc, a fost de 71 
de ore. Distanța parcursă de 
nava „Vostok-4" este de circa 
2.000.060 kilometri.

Zborul cosmic în grup al na
velor satelit „Vostok-3“ și 
„Vostok-4“ a durat 71 de ore, 
adică aproape 3 zile.

Sarcinile științifice și tehni
ce ale zborului cosmic, fără 
precedent ca durată, al nave
lor satelit „Vostok-3“ și „Vos
tok-4" și ale zborului cosmic 
în grup efectuat pentru prima 
dată au fost rezolvate cu suc
ces și în întregime.

In timpul zborului cosmic a 
fost realizată pentru prima da
tă legătura bilaterală prin ra-> 
dio între navele cosmice. In! 
cursul zborului cosmonauții au 
discutat între ei, au făcut un 
schimb de păreri în legătură 
cu rezultatele observațiilor și 
și-au coordonat acțiunile lor.

Au fost obținute date pre
țioase pentru organizarea legă-

turii în timpul zborurilor cos
mice de lungă durată.

Toate sistemele și agregatele; 
navelor cosmice și aparatajul 
științific instalat Ia bordul loi! 
au funcționat perfect în totâ 
timpul zborului, din momentul 
startului și pînă la aterizare;' 

Cosmonauții sovietici au e- 
fectuat cu măiestrie acest zbor 
complicat, conducînd navele și 
îndeplinind un bogat complex 
de cercetări științifice în stric
tă conformitate cu sarcina în
credințată.

Datele obiective ale contro
lului medical asupra stării să
nătății cosmonauților care a» 
fost efectuat în tot cursul zbo
rului au arătat că cosmonauții 
sovietici Nikolaev și Popovici 
au suportat excelent plasarea 
pe orbită, zborul cosmic de mai 
multe zile și întoarcerea pe 
pămînt.

In acest zbor minunat An
drian Nikolaev și Pavel Popo
vici au dat dovadă de vitejie 
și cutezanță extraordinară de- 
monstrînd întregii lumi înal
tele calități morale ale omului 
sovietic.

Zborul cosmonauților sovie
tici Nikolaev și Popovici con
stituie o nouă și importantă' 
etapă în cucerirea Cosmosului 
în scopuri pașnice.

Ca urinare a zborului în grup 
al navelor satelit „Vostok-3“ 
și „Vostok-4“ au fost obținute 
materiale de o uriașă valoare 
științifică și tehnică, care vor 
avea o însemnătate deosebită 
pentru cucerirea continuă a 
spațiului cosmic și pentru în
făptuirea visului de veacuri al 
omenirii — zborurile spre alte 
planete și lumi.

CITIT1 1N PAGINA 4-a-:
• Chemarea C.C. al P.C.U.S., 

Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și gu
vernului Uniunii Sovietice 
adresată Partidului Co
munist și popoarelor U- 
niunii Sovietice, popoa
relor și guvernelor tutu
ror țărilor, întregii ome
niri progresiste.

• Mesajul adresat de C.C. 
al P. C. U. S., Prezi-1 
diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. în
făptuitorilor zborului în 
grup de lungă durată în 
Cosmos.
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mituri metalice de sus- 8 
ținere. Nimic de zis : și- 8 
au făcut datoria. Au ți- 8 
nut în spinare muntele | 
pînă cînd povara le-a g 
încovoiat. Tinerii și-au g 
pus întrebarea : mai pot 
fi oare refolosite ? Și 

tot ei și-au răs
puns : da. Ei au 
colectat din sec
tor peste 130 de 
astfel de armături 

deformate și le-au trimis 
la U.R.U.M.P. pentru i. 
fi îndreptate.
seamnă că într-un 
apropiat, prin refolosirea 
acestor 
putea 
metri 
mos. 
adus 
tribuție la aceste acțiuni 
reușite.

8 e , ■ ag — Sint mulți. Avem 
g foarte mulți băieți har- 
g nici. Dar dacă totuși ar 
g trebui să ne oprim la cei 
g mai buni dintre ei — 
§ spuse 
8 mente
8 zației 
g nr. 3
8 IV al minei Pe-
8 trila, cred că nu 
8 greșesc amintin- 
g du-i pe Buhuși 
g Ioan, Alexa Cons- 
g tantin. Ciornei 
o Ignat Nicolae.
§ Constantin II.

după cîteva 
secretarul 
de bază 

din sectorul

tno- 
organi- 
U.T.M.

bune. Să nu privim decît 
cu cîteva zile în urmă-

...Un număr însemnat 
de utemiști, ca și de alți 
tineri din sector, au cu - 
treerat galeriile, abataje
le, lucrările miniere pă
răsite. Le-au scotocit de-

ACȚIUNI RODNICE
Adam, 
Copșin

a fir în păr. Rezulta
tul ? La capătul acțiunii 
— 38 de cărucioare în
cărcate „vîrf“ cu scaune 
de crațere, tuburi uzate 
de aer comprimat și alte 
fierării vechi au fost 
scoase din mină., Sau o 
altă acțiune terminată de 
asemenea, cu rezultate 
bune : în galerii vechi 
sau risipite prin sector 
se găseau numeroase ar

8
8
8
8
8
8O o
8
8

,------ 1 a 8
Asta in- 8

viitor o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ț

c Avea tot dreptul to-
o varășul Pănoiu să nu se
§ pripească cu răspunsul.
8 Organizația U.T.M. din
o sectorul IV, îndrumată
8 îndeaproape de organiza-

i 8 ția de partid, a intre-
mint acțiuni frumoase de

o muncă patriotică obținînd
g rezultate din cele mai
O
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armături. se 
susține circa 
de galerie. 
Mulți tineri 

partea lor de

vor
90 

Fru- 
și-au 
con -

Concretă, m obilizatoare și eficace, așa se prezintă agitația vizuală la mina 
Lupeni. Mereu reînnoită și prezentată atrăgător, ea atrage atenția a zeci și sute 
de mineri care vin sau pleacă de la șut.

Meritoriu este îndeosebi faptul că, prin caracterul ei concret, agitația vi
zuală ține mereu trează atenția minerilor, muncitorilor și tehnicienilor asupra 
principalelor obiective ale întreceri1: sporirea producției pe baza creșterii ran
damentelor, îmbunătățirea calității cărbunelui cocsificabil.

IN CLIȘEU : Un grup de mineri s-a oprit îm fata unui nou panou ai agi
tației vizuale



STEAGUL ROȘU

Comitetele de eetateoi sprijin prețios
în activitatea sfaturilor populare
Cu sprijinul cetățenilor,

spre noi realizări gospodărești
Comitetele de cetățeni sint <x- 

gaoe de sprijin ale sfaturilor popu
lare, menite să contribuie la an
trenarea maselor de cetățeni la 
gospodărirea treburilor obștești, la 
înfrumusețarea străzilor, cartiere
lor, la întreținerea în cele mai 
bune condiții a fondului de lo
cuit.

in localitățile Văii Jiului, in 
cartiere, blocuri și străzi își des
fășoară activitatea pește 600 de 
comitete de cetățeni în care au 
fost aleși 4200 oameni ai muncii, 
muncitori, intelectuali, gospodine, 
cetățeni care s-au dovedit buni 
gospodari. Comitetele de cetățeni 
au devenit, în majoritatea lor, un 
sprijin prețios al deputaților iu 
mobilizarea oamenilor muncii la 
diferite acțiuni de folos obștesc 
cu caracter gospodăresc- Merită să 
relevăm îndeosebi activitatea co
mitetelor de cetățeni din circums
cripțiile electorale nr. 8, 15, 51, 
din cartierul Viscoza III din lu- 
peui, pe cele din circumscripțiile 
38. 39 și 58 din Vulcan, din car
tierele Evidențiaților din Petrila 
șt Livezeni din Petroșani și multe 
alteie. Sub îndrumarea deputați
lor Tomșa Maria, Bugheș Alexan
dru, Crainic Irma, Mihai Carol, 
Stnitko Maria, Kristaly Anton, 
Cîmpeanu Maria, Marcu Lucre- 
țîa și alții, comitetele de cetățeni 
au devenit însuflețitorii acțiunilor 
obștești în cartiere și străzi, mobi
lizatori ai maselor de oameni a> 
muncii la continua înfrumusețare 

ia localităților Văii Jiului,
Realizările obținute în ridicarea 

nivelului urbanistic al localităților 
noastre —- amenajarea prin mun
că voluntară a peste 122.000 m. 
p. de zone verzi, plantarea de 
7500 arbori și arbuști ornamen
tali etc. — oglindesc roadele ac
tivității comitetelor de cetățeni în 
riadul locuitorilor Văii Jiului.

Rezultatele de pină acum în 
activitatea comitetelor de cetățeni 
sînt rodul preocupării maioritât’- 
sfaturilor populare pentru îndru
marea și sprijinirea acestor for
me prețioase de legătură cu ma
sele. Sfaturile popuiare din loca- 

' litățile Lupeni, Vulcan, Petrila, 
și altele organizează periodic șe- 

1 dinte cu comitetele de cetățeni, le 
informează asupra sarcinilor ce 
le stau în față, organizează schim
buri de experiență între comitete

Dar pe lingă succesele obținute 
■ în acțiunea de înfrumusețare a 
localităților noastre, mai există 
ți lipsuri care se datoresc faptu

în circumscripțiile orașului Petrila

lui că unii depuțați nu acordă 
atenția cuvenită activizării comi" 
tetelor de cetățeni, rezolvării pro
blemelor obștești pe care le ridică 
cetățenii. Datorită acestui fapt, li
nele comitete de cetățeni sînt 
inactive, iar gospodărirea treburi
lor obștești io cartierele respec
tive lasă de dorit. Așa sint co
mitetele de cetățeni din circum
scripțiile deputaților Maier Petru 
din Vulcăn, Taller Ludovic și 
Pantea Rozalia din Petroșani, Ma- 
riaș Maria din Uricani și altele.

Calea sure remedierea acestor 
neajunsuri, spre activizarea comi
tetelor de cetățeni din fiecare cir
cumscripție 
nătățirea 
preocupării 
comitetele 
sarcină cade in competența comi 
tetelor executive ale sfaturilor 
populare.

Puțin timp ne mai desparte de 
marea sărbătoare de la 23 Au
gust In cinstea acestui eveniment, 
activitatea obștească a maselor de 
cetățeni pe tărjm gospodăresc tre
buie intensificată astfel ca loca
litățile noastre, fiecare cartier, fie
care stradă să devină tot mai fru
moase, mai curate.

In mobilizarea cetățenilor la 
lucrările gospodărești comitetele de- 
cetățeni sînt chemate să aducă o 
contribuție însemnată.

Pentru aceasta este necesar ca ele 
să fie îndrumate concret zi de zi, 
și astfel sprijinite incit să contri
buie efectiv la mobilizarea cetă
țenilor la înfrumusețarea Văii 
Jiului.

256.200 ore
de muncă voiuniară

Zilele treeute, cind comite
tul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petrila a făcut 
bilanțul realizărilor obținute 
in Întrecerea dintre cele 79 co 
mitete de cetătenj, s-a putut 
constata cu satisfacție că ma
joritatea dintre ele au desfă
șurat o activitate susținută 
pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașului. In a 
cest an comitetele de cetățeni 
au mobilizat locuitorii la efec 
tuarea a 2B6.200 ore de munca 
voluntară

electorală este îmbu- 
inuncii deputaților, a 
ior pentru a sprijini 

de cetățeni. Această

Comifefe de eefăteni 
fruntașe pe oraș...

Multe sint faptele care ara
tă in mod convingător eă eo 
mitetele de cetățeni în frunte 
cu deputății Melter Mihai, Duk 
Benedek, Pall Irma, Rojnie Io
sif, Ghergeli Ileana, Bill Pe 
tru, acordă o deosebită aten
ție bunei gospodăriri a cir
cumscripțiilor electorale în ca 
re îsi desfășoară activitatea

O muncă însuflețită a depus 
în tot cursul anului comitetul 
de cetățeni din circumscripția, 
electorală nr. 22 Lonea, care 
în frunte cu deputatul Melțer 
Mihai, a mobilizat zeci de ce
tățeni la construirea unui pa 
saj de trecere de la gara Lu 
nea în strada I. C. Frimu, la 
introducerea iluminatului elec 
trie în strada Progresului, la 
desfundarea de șanțuri și îm-

prejmuirea cu gard metalic a 
sonelor verzi. Rezultate bune 
în activitatea sa a obținut și 
comitetul de cetățeni din cir- 
•umscripția electorală nr. 7 ca 
re împreună 
logh Iosif a 
roși locuitori 
m. p. teren, 
mprăștierea
65 m. e. piatră roșie pe alei 
In cartierul Pușkin. Rodnică 
este șl munca depusă de co
mitetul de eetăteni al cărui 
președinte este deputatul Mo 
goș Șimion. Acest comitet a 
mobilizat zeci de locuitori din 
Oimpa la repararea drumulu1 
ee duce spre Voevodu, precum 
și la construirea drumului de 
legătură dintre cătunele Răs
coala șl Tiricl, Comitetul de 
cetățeni a sprijinit de aseme
nea, construcția a două poduri 
din Birăoni.

Printre comitetele de cetă 
țeni care au obținut rezultate 
frumoase în întrecerea patrio 
tică se numără și cele a! căror 
președinți sint deputății Flo- 
rea Sabin, Niculescu Vasile. 
Vașka Vilma, Szatmari Petru, 
Smida Iosif și altele, care au 
mobilizat în ultimele luni nu 
meroșl cetățeni la acțiunile de 
bună gospodărire și înfrumu
sețare a cartierelor.

cu deputatul Ba 
mobilizat nume 

la nivelarea a 35(1 
transportarea și 
unei cantități de

pentru 
el nu a 
realiza 
nici de 
a) Va-
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î IN CARTIERUL FRUNTAȘ I 
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IN CARTIERUL FRUNTAȘ
Pentru rezultatele deosebite ob

ținute in gospodărirea și înfru
musețarea incintei noilor blocuri, 
comitetul de cetățeni din cartie
rul Livezeni din Petroșani a fost 
distins, de către sfatul popular 
orășenesc, cu drapelul roșu de 
cel mai frumos cartier".
Activitatea bogată pe care o 

3 desfășoară comitetul de cetățeni 
8 din acest cartier dovedește că 
8 drapelul a fost meritat pe deplin. 
*1 In cartier au fost amenajate in 

I cursul ultimelor luni peste 5JOOO 
' m. p. zone verzi, un parc, două 
! solare, s-au sădit sute de arbori 
' și arbuști ornamentali. La aceste 
! lucrări cetățenii cartierului Live- 
* zeni au efectuat peste 7.500 ore 
ooooooooooooooooocoooooooo ooooeoaooooooooooooooooooooooooooooooc

8
8
8

8
8
8

de munci 
entuziastă a cetățenilor la înfru
musețarea 'împrejurimilor blocuri
lor în care locuiesc, dovedește 
activitatea susținută a comitetu
lui de cetățeni din acest cartier. 
In comitet 
harnici, cu 
a-și vedea 
grijii. Așa 
Ștefan și 
ristul Arbip Gbeorgbe, cetățenii 
Voi cu Nicolae, Lupulescu Mibai 
și Roșea Dumitru-

Prin munca entuziastă a locui
torilor în frunte cu comitetul de 8 
cetățeni, cartierul Livezeni din § 
Petroșani devine tot mai frumos, 8 
mai îngrijit. 8

o

olstntară. Participarea 8
8
8
8 
8 
8 
8
8
8
8
8
8
8 o
8 
8

au fost aleși oameni 
inițiativă, dornici de 
cartierul cit mai in
tim minerii Antal 
Blaju Dumitru, cefe-

Noui cartier Viscoza III din Lupeni a devenit in acest an un adevărat parc.
Pentru mobilizarea cetățenilor la înfrumusețarea cartierului o activitate susținută au 

desfășurat comitetul de cetățeni din cartier și comitetele de blocuri.
Iată-1, in clișeul nostru, pe membrii comitetului din blocul nr. 25 stind de vorbă cu un 

grup da cetățeni despre noile acțiuni gospodărești in cinstea zilei de 23 August.

. .și altele inactive
Odată cu primele zile de pri

măvară, cetățenii din circum
scripțiile electorale nr. 27, 33. 
56 au venit in fața deputațî- 
lor Todea Vasile, Sporea Petru 
și Ungureanu loan cu mai mul 
te propuneri privind înfrumu 
setarea orașului. Din păcate 
insă acești deputațl, care sint 
$i președinți ai 
de cetățeni, nu

unor comitete 
dovedesc preo-

Orașul devine

cupare pentru Înfăptuirea pro
punerilor făcute de cetățeni. 
Pe lingă faptul că in circum
scripțiile lor mai sînt multe dț 
făcut în ce privește înfrumu
sețarea, ei nu participă decii 
foarte rar la sesiunile sfatu 
iui popular. Tovarășul Todea 
Vasile, de pildă, a participai 
la numai două sesiuni de cind 
a fost ales deputat. Nici de 
putatul Sporea loan nu parti
cipă ia sesiuni,

In circumscripția nr, 56, de
putatul Ungureanu loan, cv 
toate că a primit încă in luna 
Ianuarie a. <5, planul 
contribuția în munriă, 
mobilizat eetătenil la 
rea lui- De asemenea 
putații Munțeanu Ton
siei, Pilea Petru, Baes Marla 
Varga Dochia nu sprijină ac
tivitatea comitetelor de cetă
țeni, nu se interesează de fe
lul în care se rezolvă propu
nerile făcute de alegători.

Defriyări de terenuri
Comitetul executiv al sfatu

lui popular al orașului Petrila 
a discutat intr-una din recen
tele sale ședințe problema de
frișării unor terenuri de pe go
luri de munte, luînd cu aceas
tă ocazie unele măsuri organi
zatorice menite să asigure pa 
șuni mal bune pentru vițele 
intovărășlților. Un ajutor pre
țios în rezolvarea hotărlrli co
mitetului executiv l-au dat co
mitetele de cetățeni din cir
cumscripțiile electorale nr. 31 
și 84. Mobilizați de comitetele 
de cetățeni șl de deputății Co- 
eolan Constantin șl Avram Ilie. 
peste 1.200 de locuitori au de
frișat pe golurile de munte 
Capra, Muncelul Jiețului $1 
Plaiul Frunților 25 ha. teren.

©---------------

tot mai frumos
In orașul Vulcan s-au obți

nut in primele 7 luni ale aces
tui an însemnate realizări gos
podărești care fac ca această 
veche localitate minieră să de
vină mereu mai frumoasă, 
mai demnă de munca rodnică 
a minerilor de aici. Au fo6t ex
tinse zonele verzi cu 27.000 
m. p., au fost plantați 2.600 
de arbori și arbuști ornamen
tali. Realizările obținute sînt 
rodul acțiunilor obștești ale 
maselor de cetățeni care au 
prestat 229.500 ore de muncă 
voluntară la înfrumusețarea o- 
rașului. efectuînd lucrări a că
ror valoare se ridică la 572.000 
lei.

Un rol de seamă în mobili
zarea cetățenilor la continua 
înfrumusețare a localității, l-au 
avut cele 35 comitete de cetă
țeni. Faptul că marea majo
ritate a comitetelor de cetă
țeni din orașul Vulcan desfă
șoară o activitate rodnică, re
flectă atenția pe care o dove
desc deputății față de această 
importantă formă de legătură 
a sfatului popular cu oameni’ 
muncii.

Iată, de pildă, cum munceș
te cu comitetul de cetățeni 
deputata Clej Maria.

Deputata s-a sfătuit Încă 
din primele zile ale primăverii 
cu membrii comitetului de ce
tățeni asupra acțiunilor de 
înfrumusețare a circumscrip
ției. Acțiunile preconizate de 
comitetul de cetățeni pentru 
înfrumusețarea atit a interio
rului cit și a exteriorului blo
cului B-53 au fost dezbătute 
apoi în cadrul unei întîlnirf a 
deputatei cu cetățenii din cir
cumscripție. Toate acțiunile 
preconizate au fost trecute In 
planul de activitate ai comi
tetului de cetățeni pentru In-

frumusețarea 
Apoi, pentru 
mltetului de cetățeni s-au sta
bilit sarcini concrete, cu toții 
au fost repartizați pe scări șl 
apartamente spre a răspunde 
de mobilizarea locatarilor la 
acțiunile obștești.

Incinta blocului B-53 a de
venit una dintre cele mai fru
moase din centrul orașului 
Vulcan.

Deputata tine o strînsă le
gătură cu membrii comitetu
lui, discută împreună proble
mele gospodărești din circum
scripție. Și în prezent comite
tul de cetățeni desfășoară o 
activitate susținută pentru 
mobilizarea locatarilor la în
treținerea zonelor verzi, a ron
durilor de flori, la menținerea 
curățeniei în interiorul blocu
lui,

In ultimele 
întîmpjnarea 
gust au fost 
țiuni obștești 
circumscripții
rasului Vulcan, In ultimele 2 
luni peste 15.000 de cetățeni au 
participat la acțiuni de înfru
musețare și gospodărire a 
sulul,

Printre deputății care 
reușit, printr-o preocupare
tinuă, să activizeze comitete- 

aslgurindu -șt 
în mobiliza- 
acțiunile ob- 
tov. Hanuș

circumscripției, 
toți membrii cq-

săptămîni, m 
zilei de 23 Au- 
intreprinse ac- 
șl în celelalte 

electorale ale o-

oru-

au 
con-

le de cetățeni 
sprijinul acestora 
rea cetățenilor la 
ștești se nftmără 
Florica, Hațegan Nicolae. Șmit-
co Maria, Orban 
Popa Ida, Bugaru 
ma Ioan, Huniady 
Nicolae și alții.

Prin grija sfatului popular 
șl a deputaților, comitetele de 
cetățeni din Vulcan au deven',' 
mobilizatori activi ai cetățeni
lor la înfrumusețarea orașului.

Ecaterlna, 
Andrei, To- 
Ioan, Șaulă



STEAGUL ROȘU

Cînd se acordă importantă 
tuturor indicilor de plan

Din experiența 
colectivelor fruntașe

in hrtwcerea socialistă ce 
9® desfășoară intre exploata 
ril« carbonifere ale Văii Jiu 
lui a apărut anul acesta un 
nou fruntaș : colectivul exploa
tării miniere Aninoasa. Acest 
succes este rezultatul muncii 
perseverente a întregului eo 
lectiv, în frunte cu comuniș
tii, pentru realizarea și depă
șirea fiecărui indice de plan

Un colaborator al ziarului 
nostru a avut zilele trecute o 
convorbire cu tovarășul Iosif 
Ledrer, șeful exploatării, în le 
gătură cu realizările obținute 
de exploatarea 
minieră Aninoa 
șa, precum și 
despre căile pe 
care s-a mers 
pentru obține 
rea succesului amintit,

— Poate că pe multi îi miră 
succesul nostru — ne-a spus 
tovarășul Ledrer. O bună bu 
cată de vreme noi nu puteam 
emite pretenții la loeul I; o 
seamă de greutăți ne făceau să 
luptăm din greu pentru înde 
plinirea indicilor de plan. Co
lectivul nostru a știut însă să 
învingă aceste greutăți. Invin 
ginii greutățile, ne-am pregă 
tit pentru a lua parte cu suc 
ces la’ întrecerea pentru locul 
de fruntaș. \

încă din luna noiembrie a 
anului trecut, comitetul de 

partid a analizat felul cum con 
ducerea exploatării se ocupă 
de asigurarea tuturor condiții 
lor în vederea îndeplinirii in
dicilor planificați pentru anul 
1863. In urma acestei analize 
S-au intensificat lucrările de 
deschidere și pregătire pentru 
sporirea liniei de front pro 
ductiv.

Tn afară de acestea condu
cerea exploatării. îndrumată 
permanent de comitetul do 
partid, a luat măsuri pentru 
introducerea în subteran a 
unor utilaje moderne, de pro
ductivitate ridicată. Astfel, s-a 
generalizat sistemul de lucru 
cu perforatoare rotative, ceea 
ce a dus la o simțitoare sporire 
a vitezei de avansare. în spe
cial In abatajele cameră. Așa 

Ce pildă, in abatajele cameră 
m realizat o depășire a vite

zei de avansare planificată cu 
peste 15 ia sută.

Măsuri importante au rost 
luate pentru îmbunătățirea 
transportului în abataje și pe 
galerii, pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a locurilor 
de muncă cu materiale. In a 
cest sens, pe lingă că am in

X Lupeni. Aleea
♦ fruntașilor. Pes-
♦ te tot rîșete fi glume. Din por-
♦ tretele ce străjuiesc aleea de o 
X parte și alta privesc chipuri țfm-
♦ bitoare. Au și de ce. Au dat to-
♦ ne. Sute de tone de cărbune pes-
♦ te plan, au străbătut «dineurile 
X lăsînd în urmă sute de metri de
♦ galerii. Sînt fruntașii minei.
X Din zecile de fruntași atrage
♦ m«i ales atenția un portret în
♦ jurul căruia s-au adunat câțiva
♦ mineri. 11 privesc cu nttndrie. E 
X ortacul lor. Acum e departe, li
♦ despart sute de kilometri. Și to-
♦ tuși, parcă ar fi împreună. Le
♦ zîmbește din fotografie fi ei par- 
X că-i răspund. Sînt bucuroși. De
♦ curind au primit de la el o va-
♦ dere : tocmai de pe însoritul H-
♦ toral al Mării Negre de la Soci 
X Acolo îfi petrece concediul- A- 
X fost trimis de mină. Lor nu li
♦ se pare nimic neobișnuit. Au mai 
X fost fi alțj mineri în concediu în 
X Uniunea Sovietică. Cite rut au
♦ povestit la întoarcere! Și acum
♦ el, ortacul lor. II privesc mulțu-
♦ ntiti. Pe vedere sînt scrise do«r 
X cîteva cuvinte: „Salutări da la
♦ Soci. Aici e minunat. Mă simt ca
♦ Brigada cum mai merge î
♦ Dafi-i tot înainte".
X Dedesubt o semnături: Onișor.

- Nu n-ai frici îti spun ei 

trodus în abataje 4 cratere 
blindate, de productivitate ri
dicată, am mărit rulajul va 
Sonetelor și cărucioarelor, pre
cum și indicele lor de utilizare. 
De asemenea, am luat măsuri 
ca în subteran să se introducă 
materialul lemnos tăiat la di
mensiunile cerute prin notele 
de comandă — lucru foarte im
portant pentru înlăturarea ri
sipei de material lemnos.

Trebuie să arăt că sub con
ducerea organizației de partid 
s-a depus o stăruitoare activi 
tate atît de către organizațiile 

de sindieat și de 
tineret, cit și 
de corpul tehni
co - ingineresc, 
pentru îmbună
tățirea discipli

nei in producție. Cum era șl 
de așteptat, s-au obținut rea 
Uzări frumoase și in această 
direcție; a scăzut mult numă 
rui de absente nemotivate, s-a 
redus fluctuația.

Toate acestea, împreună cu 
rtlte măsuri luate la nivelul 
sectoarelor, ne-au condus la 
realizări de seamă- Amintesc 
faptul că în 7 luni am extras 
in afara planului 16,279 tone 
cărbune, am obținut 280,000 
lei economii suplimentare la 
prețul de cest și am depășit 
productivitatea planificată cu 
52 kg. cărbune pe post.

Cea mai substanțială contri
buție, la aceste succese, a adus-o 
colectivul sectorului IV care a 
depășit planul de producție cu 
11.280 tone cărbune. Dintre 
brigăzi, cele mai bune rezul
tate au fost obținute de cele 
conduse de comuniștii Moisiu 
Remus. Șteț Petru, Schneider 
Francisc. Asmarandei Augus 
tin. Coama Remus, Crist ea Au
rel. David Ioan și Matei loan.

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce-șl propune colectivul ex 
ploatării pentru viitor ?

— Cum e și firesc ne vom 
strădui să menținem drapelul 
de fruntași. Pentru aceasta 
vom extinde sistemul de ex
ploatare cu abataje frontale, 
vom da o mai rațională folosi 
re a utilajelor pe care le a- 
vem. De asemenea- ne vom con
centra eforturile In spre redu 
cerea consumului specific de 
lemn de mină și îmbunătățirea 
calității cărbunelui, indici a 
căror realizare nu ne satisface.

Important e faptul că mi
nerii noștri sînt hotărlți să-șl 
dezvolte realizările, pentru a 
putea menține ceea ce abia au 
cucerit.

ȘI TOTUȘI E APROAPE...
mulțumiți. Brigada merge bine. 
Ca dovadă ~ uite-ți și portre
tul pe aleea fruntașilor. Ne bu
curăm la fel ca tine. Prin por
tretul tău ne vedem și noi frun
tași. Doar am muncit cot la cm 
Realizările tale sînt și ale noa<- 
tre

Au mai discutat mult acolo. 
Au glumit, au ris. Așa ca intre 
mineri. Intr-un ttrziu, s-au în
dreptat spre casele lor. La des
părțire. unul din ei a spus :

— Nu uitați, la ora 17 ne 
întîlnim. Azi avem repetiție 
Pregătim un program nou.

După amiază, ortacii s-au în
tâlnit la club, Au venit și alti 
tineri din sectorul Ill. Cu toții 
sînt membri ai brigăzii artistice 
de agitație a sectorului. Lipsește 
doar Onișor. Lipsește motivat- 
Doar e la Soci. Și totuși parcă-t 
duc lipsa. El a fost sufletul bri 
găzii. Cu luni în urmă, cînd s-o 
pus problema înființării unei bri
găzi de agitație, șeful de briga
dă Onișor Nicolae a fost primul 
care a susținut propunerea și pri
mul care ș-a înscris ca membru 
al ei. Și nu singur. Și-a adus fi 
ortaci din brigadă. Apoi au venit 
și alti tineri din sector. Asa a

Ofilii P. î. T. fi. fmti;
In cinstea zilei de 23 August, 

salariații oficiului P.T.T.R. Lupeni 
obțin succese de seamă. De la în
ceputul anului șj pînă in prezent 
salariații acestui oficiu (diriginte 
tov. Doreanu Traian) au depășit ; 
planurile lunare eu 2,8 — 3 la 
sută.

O contribuție substanțială la ; 
obținerea acestor realizări a fost I 
adusă de tovarășii Lascu Constan- : 
tin, Șerban Petru, Maia Viorica, 
Bălăci Ana și Cățan Gbeorghe.

Recent, cu prilejul analizei ac
tivității oficiilor P.T.T.R. din Va
lea Jiului, oficiul P.T.T.R- Lupeni . 
a fost declarat fruntaș.

_=©=_

Cifre semnificative
Cartea este mult indzăcică de 1 

minerii din Lonea. Difaaorii vo- ; 
luntari au desfășurat o activitate . 
rodnică de răsplndire a cărții in ' 
riadul minerilor. Tovarășii Nicoa- I 
ră Iozefa, Madaraș Marta și Popa 
Aurel, au vindut prin standuri . 
peste 1.500 cărți in valoare de i 
7.000 lei.

Hoțărî rea betonistiior !
Muncitorii betonișn ai șantieru

lui de prefabricate Petrii a. îndru
mați de organizația de bază 
P.M.R., s-au angajat să Indepli- 
neajcă inaiatc de termen planul 
de producție pe luna august. Bri
gada condusă de comunistul Po- 
dovălișteanu Titu și-a exprimat 
hotărirea de a depăși în această 
lună planul de turnări cu 8 la 
sută. Realizările zilnice obținute 
de colectivul șantierului arată că 
angajamentul luat va fi îndeplinit.

RUSU GHEORGHE 
muncitor

luat ființă briga
da de agitație. 

Le-a venit cam greu la început. 
Aveau fapte, multe fapte din sec
tor. Dar cine să transpună fap
tele intr-un program pentru bri 
radă 1 Onișor « cerut sprijinu1 
clubului. L-au primit. Și iată~i 
la primul spectacol. Au avut mult 
succes. Hopul a fost trecut. A 
urmat apoi o perioadă de acal 
mie. Brigada de agitație a sec
tarului s-a cam lăsat pe tinjeală- 
Din nou Onișor și-a mobilizat 
ortacii.

— Ce facem fraților ? I De ti
bia am început și acum o lăsăm 
moartă ? Se poate ? Doar ați vă
zut ce bine am fost primiți.

Din nou șeful de brigadă O- 
nișor Nicolae i-a mobilizat pe 
tineri la pregătirea unui nou pro
gram. Au venit cu toții. Au în 
ceput fi repetițiile pentru un nou 
program închinat zilei de 23 Au
gust. Lipsește acum doar Onișor. 
Nu e în mijlocul lor. Intre timp 
a plecat la Soei. E departe. La 
sute de kilometri. Și totuși e t- 
proape. E cu ei. Ortacii i-au re
zervat un rol în brigadă. Nu ca 
„artist'', ci ca personaj, tin per
sonaj obișnuit al zilelor noastre : 
„Un miner pleacă la mare".

C. COTOSPAN

Pe^jirmele materialelor publicate
S-au luat măsurile necesare

In ziarul ..Steagul roșu" nr. 
3973 g-a publicat articolul 
„Munca politică poate fi îm
bunătățită" în care au fost 
semnalate anumite deficiențe 
in activitatea organizației de 
bază din sectorul forestier Ro 
șia. Răapunjflnd redacției, co
mitetul de partid de la I. F. 
Petroșani arată că au fost luate 
măsurile corespunzătoare In 
vederea îmbunătățirii muncii 
politice. Printre altele a fost 
reorganizat activul fără de 
partid din care in prezent fac 
parte 15 tovarăși, cărora li 
s-au dat sarcini concrete. De

Agitația vizuală
Ne-am însușit critica adusă 

prin articolul „Agitația vi
zuală — mai strinj legată de 
preocupările colectivului" pu 
blicat In nr. 3982 al ziarului 
„Steagul roșu" — ne infor 
mează biroul organizației de 
bază de Ia șantierul 7 con
strucții Lupeni. Biroul a orga 
nizat o ședință cu conducerea 
șantierului și comitetul sindi
catului în care s-a prelucrat 
articolul publicat în ziar, lu-

Pentru fabricarea unor mezeluri 
de calitate

in ziarul nr. 3960 a apărut 
articolul intitulat: „Pe mar
ginea unei consfătuiri de pro
ducție de la I.I.L. ,.6 August" 
din Petroșani în care se sem
nala lipsa de preocupare din 
partea colectivului fabricii de

Printre muncitorii fruntași ai 
atelierului mecanic de la mina 

.! Petrila se numără și sudorul 
>j Barcsay Eugen. In cinstea zilei 
!’ de 23 August el realizează de

pășiri de normă cuprinse între 
| 15—20 la sută. In plus: numai 
jj lucrări de calitate.

IN CLIȘEU : Sudorul Barcsay - 
h Eugen în timpul lucrului.

Salutări de la munte și de la mare
(Urmare din pag. ba)

de asemenea ilustrate. De la cei 
peste 400 oameni ai muncii de la 
Aninoasa plecați în acest an să~f> 
petreacă concediul în stațiunile din 
văile munților sau de pe întinsul 
litoral ții oare minte cite ilustrate 
ai împărțit I E greu si le ții so
coteala. Poate-ți spune co
legul dună tale Cbiță Virgil 
care trece mereu cu geanta 
doldora de ilustrate. Nici el nu 
le știe numind. Cile au sosit ar 
putea-o spune tovarășii din comi
tetul sindicatului minei. Acolo «ți 
dus cele mai multe iluștrate — 
scrisori de mulțumire de la mun
te și de la mare. Acolo veți găsi 
scrisori semnate și de minerii Mi- 
trea Stan, Plorea Vasile, Bogy O 
Ludovic, și da tehnicienii $%u- 
han Francisc, Irina Vasile, și de 
muncitoarele Cădere Lina, Nireș- 
teanu Etelca, de toți cei care în 

asemenea s-a reorganizat c<> 
lectivul de agitatori ai orga
nizației de bază din care fac 
parte 23 muncitori forestieri.

Pentru faptul că a neglijat 
instruirea eu regularitate a a- 
gitatorllor, tovarășul Negoî 
Ioan, secretarul organizației de 
bază a fost tras la răspundere 
în fața comitetului de partid. 
S-au luat măsuri de Instruire 
a agitatorilor.

Critica a fost justă, se arată 
in scrisoarea de răspuns. Ar
ticolul publicat a fost mobili
zator gi a ajutat organizația 
de bază să-și îmbunătățească 
munca.

s-a îmbunătății
indu-se cu acest prilej măsu
rile necesare pentru îmbunătă - 
țirea agitației vizuale. Au și 
fost confecționate 10 panouri 
mari cu angajamentele brigă
zilor de pe șantier, care au 
fost afișate la locuri vizibile. 
.Mai rămîn de afișat alte lo
zinci legate de preocupările 
colectivului, fapt care va as! 
gura o agitație vizuală vie pe 
șantier.

mezeluri față de calitatea pre
paratelor de carne si respec
tarea condițiilor impuse de 
igiena muncii. In urma criti
cii făcute în ziar, conducerea 
întreprinderii de industrie lo
cală „6 August" a luat unele
măsuri pentru îmbunătățirea 
calității mezelurilor. S-a tre
cut la organizarea controlului 
pe faze de lucru, Zilnic se e- 
xecută un control amănunțit 
asupra preparatelor ce sînt 
livrate organizațiilor corner4 
claie. Pentru prepararea brand- 
tului au fost luate măsuri ea 
acesta să nu conțină mal mul 
tă apă decît norma prevăzută 
de STAS, Totodată, conduce
rea întreprinderii, împreună cu 
comitetul sindicatului, au luat 
măsuri pentru organizarea în 
cel mai scurt timp a unui curs 
de ridicare a calificării profe
sionale a muncitorilor. S-au și 
difuzat muncitorilor materiale 
pentru pregătirea lor profesio
nală, Toț! muncitorii care lu
crează în fabrică au primit 
cisme, halate și șorțuri albe.
Se pune un accent mai mare 
pe păstrarea curățeniei

Conducerea întreprinderii l-a 
sancționat pe tov. Voina loan 
și Șardi Ioan care nu o dată 
au dat dovadă de indisciplină 
și lipsă de interes în îndepl!-’ 
nirea cu conștiinciozitate a 
sarcinilor ce le revin în proce
sul de producție.

acest an și-au petrecut concediile 
în cele mai pitorești locuri ale 
patriei- Aici, la sindicatul mineis 
veți găsi printre ilustratele sosită 
de la Herculane una pe care scrie: 
..Mulțumim partidului și guver
nului pentru grija ce o are și de 
noi, bătrînii pensionari. Aici, la 
Herculane, avem hodină foarte 
bună, camere curate costu tare bun 
fi-apoi doctorii ne vizitează tot 
din două în două zdă“. După 
semnătură îl veți recunoaște pe 
bătrînul pensionar Nagy Alexan
dru.

Pensionarul Nagy a ținut să 
arate așa, în cuvinte simple, con
dițiile minunate de care se bucu
ră la odihnă. Aceste lucruri sînt 
firești «zi. Aceste gînduri de re
cunoștință față de partid sînt viu 
exprimate de cele cîteva cuvinte 
scrise pe o ilustrată cu „salutări" 
de la munte sau de la mare.



STEAGUL ROȘU

tfapa încheierea cu succes a zborului in grup 
ai navelor cosmice sovietice „Vostok-3“ și „Vostok-4“

TELEGRAMĂ

De peste
hotare 
——:— ■'Protest ui minerilor

din Chile

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice au adresat o chemare 
Partidului Comunist și popoa
relor Uniunii Sovietice, popoa
relor și guvernelor tuturor ță
rilor, întregii omeniri progre
siste, cu prilejul zborului în grup 
în Cosmos la bordul navelor- 
satelit „Vostok-3“ și „Vos- 
tok-4".

Nava cosmică-satelit „Vos- 
tok-3" condusă de Andrian 
Nikolaev a înconjurat în 95 de 
ore, adică aproape în patru 
zile, de peste 64 de ori globul 
pămîntesc și a parcurs o dis
tanță de peste 2.600.000 de km.

Nava cosmică-satelit „Vos- 
tok-4“ condusă de Pavel Po
povici a înconjurat în 71 de 
ore, adică aproape în trei zile, 
de peste 48 de ori planeta 
noastră și a parcurs o distan
ță de circa 2.000.000 km.

„Statui sovietic luptă con
secvent și perseverent pentru 
o pace trainică în întreaga lu
me. Noile zboruri ale navelor
cosmice sovietice au fost efec
tuate de asemenea în scopuri 
pașnice".

Guvernul sovietic declară din 
nou în mod solemn că el spri
jină în întregime cererile po
poarelor de a se asigura o pace 
trainică în lumea întreagă și 
face tot ce este necesar pentru 
înfăptuirea acestor cereri juste.

„Guvernul sovietic adresează 
din nou tuturor guvernelor și 
popoarelor chemarea de a lupta 
cu și mai multă perseverență 
pentru a salva omenirea de 
pericolul unui război termo
nuclear, pentru o pace traini
că pe pămînt. Oamenii sovie
tici sînt convinși că prin lupta 
lor plină de abnegație, popoa
rele vor apăra cauza păcii", se 
spune în chemare.

Tovarășului
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV

Prim-secretar al C. C. al P. C. U. S.
Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

Lansarea în Cosmos a navelor „Vostok-3" și „Vostok-4“ pi
lotate de maiorul Andrian Grigorievici Nikolaev și lt. colo
nelul Pavel Romanovici Popovici, aterizarea lor aproape simul
tană după un îndelungat zbor în grup și îndeplinirea în între- 

•gime a programului lor de cercetări, constituie o nouă și mă
reață victorie a științei și tehnicii sovietice, o dovadă grăitoare 
a Superiorității lor.

Ca și zborurile cosmice anterioare, * zborul navelor „Vos- 
tok-3" și „Vostok-4" justifică prețuirea deosebită și admirația 
tuturor pentru savanții, inginerii și tehnicienii care au desă- 
vîrșit această realizare.

Această epocală înfăptuire a omului sovietic arată cu cită 
putere socialismul întinde stăpi nirea omului asupra naturii în 
folosul întregii omeniri, al progresului și al păcii.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Guvernului Republicii Populare Române și al între
gului popor romîn. felicităm din toată inima pe eroicii cos
monauți Andrian Grigorievici Nikolaev și Pavel Romanovici 
Popovici, precum și pe savanții, inginerii și tehnicienii sovie
tici care au săvîrșit această glorioasă înfăptuire.

Slavă Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, organiza
torul și conducătorul întregii acestei munci și calde felicitări 
conducerii sale leniniste în frunte cu dv. scumpe Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov.
GREORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R. Președintele Consiliului de 
Președintele Consiliului de Stat Miniștri al Republicii Populare 
al Republicii Populare Romîne Romîne

SANTIAGO 15 Agerpres).
Marșul minerilor de la mina 

„Adrianita" din provincia chi
liana Atakama a luat sfirsit. 
Ei au sosit în capitala tării 
după nouă zile, parcurgir.d pe 
jos 800 de km. pentru a pro
testa pe lingă guvern în legă
tură cu faptul că compania 
minieră „Atakama" refuză să 
recunoască legalitatea acordu
lui semnat cu sindicatul, care 
prevede majorarea salariilor.
La S antiago, minerii s-au în
tâlnit cu o demonstrație a mun
citorilor din capitală. Ei au 
străbătut străzile orașului pi- 
nă la clădirea centralei unice 
a oamenilor muncii 'din Chile 
în aplauzele locuitorilor veuiți
să-i salute.

-®~ J- ■
S. U. A. continuă provocările

împotriva Cubei

HAVANA 15 (Agerpres).
Statele Unite continuă pro

vocările împotriva Cubei. Du
pă cum se arată într-un co-

„Acum este absolut evident 
că piloții cosmonauți sovietici 
pot străbate distanțe care se 
măsoară în milioane de km. 
Se apropie timpul cînd ei vor 
conduce puternice nave cos
mice spre planetele sistemului 
solar".

„Zborul în grup timp de mai 
multe zile în jurul, Pămîntului 
marchează o nouă etapă în cer
cetarea Cosmosului".

In chemare se subliniază că 
măreața faptă de eroism a cos
monauților Nikolaev și Popo
vici „demonstrează în mod e- 
locvent, realizările economiei 
sovietice caracterizată printr-un 
înalt nivel de dezvoltare, ale 
științei și tehnicii sovietice 
înaintate, superioritatea incon
testabilă a orînduîrii socia
liste".

„Noile succese remarcabile în 
cucerirea Cosmosului arată în 
mod convingător că comunis
mul obține o victorie după alta 
în întrecerea pașnică cu capi
talismul".

Eroii sovietici ai Cosmosu
lui sînt oameni ieșiți din rîn- 
dul poporului, educați în spi
ritul înaltelor idealuri ale so
cialismului si comunismului.

„Acum întreaga lume vede, 
se spune în chemare, că co
muniștii pășesc cu fermitate 
în avangarda omenirii atît pe 
Pămînt, cît și în Cosmos".

In chemare se subliniază că 
„mărețele descoperiri ale ști
inței pot servi la îmbunătăți
rea condițiilor de viață, numai 
cînd sînt folosite în scopuri 
pașnice, pentru fericirea oa
menilor".

Mesajul adresat de C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S 

și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
înfăptuitorilor zborului în grup 

de lungă durată în Cosmos
vast program de 
ințifice, curajoșii cosmonauți 
Andrian Nikolaev ‘ — “
povici au adus o 
buție demnă la tezaurul știin
ței sovietice înaintate, au spo
rit gloria patriei noastre- .

In mesaj se arată că „acest 
act de eroism, ca și actul de 
eroism al primilor cosmonauți 
sovietici, va dăinui peste vea
curi, va servi întotdeauna ca 
un exemplu de voință de ne- 
înfrînt, de vitejie și < 
zanță".

In mesaj se arată: ,
realizarea puternicelor 
cosmice satelit „Vostok-3‘ 
„Vostok-4“, prin zborul în grup 
de mai multe zile la bordul a- 
cestor nave al piloțilo-r cosmo
nauți Nikolaev și Popovici, s-a' 
adus o nouă contribuție re
marcabilă la înfăptuirea sar
cinii trasate de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. științei 
noastre sovietice și anume de 
a deține locul rde frunte în lu
me în toate direcțiile princi
pale ale științei și tehnicii".

Q------------ —

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. au salutat și 
felicitat cordial și călduros pe 
Andrian Nikolaev și Pavel Po- 
povici „pentru încheierea cu 
succes a zborului în grup de 
lungă durată în spațiul cosmic 
și înapoierea cu bine pe pă- 
mîntul sovietic natal".

Comitetul Central al P-C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic 
au felicitat pe oamenii de ști
ință, proiectanții, inginerii, 
tehnicienii, muncitorii, colec
tivele și organizațiile, pe toți 
cei care au participat la reali
zarea noilor nave cosmice satelit 
,.Vostok-3“ și „Vostok-4“, 
pregătirea și înfăptuirea 
succes 
grup.

Prin 
stituie 
durata

a zborului cosmic

la 
cu 
în

zborul lor care con- 
un record în ce privește 
și complexitatea, în ca

drul căruia au

Triumful

cercetări ști-

și Pavel Po- 
nouă contri-

cute-
„Prin 
nave 

1“ și

Una dintre cele mai mari 
realizări ale științei 
și tehnicii sovietice

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Zborul în grup al cosmo
nauților sovietici și aterizarea 
cu succes a ambelor nave cos
mice constituie una dintre cele 
mai mari realizări ale științei 
și tehnicii sovietice". a decla
rat unui corespondent al TASS 
Valerian Fedoseev, doctor în 
științe fizico-matematice de la 
Universitatea din Odesa.

Omul de știință a subliniat 
în mod deosebit faptul că nava 
cosmică „Vostok-4“ a aterizat 
la numai șase minute după 
nava „Vostok-3“.

Dr. Fedoseev a subliniat că 
Uniunea Sovietică „a început 
să „populeze" Cosmosul. Sîn
tem martorii cuceririi cu suc
ces a spațiilor cosmice de că
tre oamenii sovietici" a subli
niat savantul sovietic.

municat al Ministerului Foițe
lor Armate Revoluționare, la 
12 august, două avioane mili
tare americane au încălcat în 
două rînduri frontierele Cu
bei, în regiunile de est ale 
tării.

o=—

O ziaristă engleză 
expulzată din Ghana

ACCRA 15 (Agerpres).
La 14 august, guvernul Re

publicii Ghana a anunțat ex
pulzarea ziaristei engleze Mary 
Dorkenoo. 
pulzare se 
rista Mary
zat știri false și alarmiste cu 
privire la situația financiară a 
Ghanei".

In ordinul de ex- 
precizează că zia- 
Dorkenoo „a difu-

Poporul englez este entuziasmat 
de marile realizări sovietice

îndeplinit un

cosmic al Uniunii Sovietice
15 (Agerpres). 
la zborul fără 

cosmonauților 
„Politiken"

„Ca și ceilalți, ne scoa-
Cosmonaufii A. Nikolaev 

și P. Popovici — maeștrii 
emeriți ai sportului 

d-n U.R.S.S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Consiliul Central al Uniunii 

asociațiilor și organizațiilor 
sportive din U.R.S.S. a acordat 
lui Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici titlul de maeștri e- 
meriți ai sportului din U.R.S.S., 
cel mai înalt titlu sportiv din 
Uniunea Sovietică, pentru zbo
rurile cosmice realizate pe na
vele satelit „Vostok-3“ și „Vos
tok-4" și stabilirea de noi re
corduri mondiale în ce priveș
te zborurile în spațiul cosmic.

COPENHAGA 
Referindu-se 

precedent al 
sovietici, ziarul 
scrie :
tem pălăria în fața lui Niko
laev și Popovici".

Intr-un articol de fond in
titulat „Act de eroism în Cos
mos", ziarul conservator „Ber- 
lingske Tidende" subliniază : 
„Rușii și-au asigurat din nou 
întiietatea în cucerirea spațiu
lui cosmic. Andrian Nikolaev 
și Păvel Popovici înscriu un 
nou capitol in istoria zboruri
lor cosmice".

Ziarul „Kristeligt Dagblad" 
serie în articolul de fond in
titulat „Triumful cosmic al 
Uniunii Sovietice" : „Cei de la 
Cape Canaveral s-au împăcat

cu ideea că le vor trebui încă 
mulți ani pentru a-i ajunge 
din urmă pe ruși. Faptele de
monstrează că oamenii de ști
ință ruși stăpînesc în întregi
me tehnica lansărilor, care con
tinuă să le provoace america-- 
nilor chinuri inimaginabile..; 
Este îndoielnic că pe glob ar 
putea exista vreun om care să 
nu admire în mod sincer reali
zările Uniunii Sovietice în 
Cosmos".

LONDRA 15 (Agerpres).
Poporul englez este entu

ziasmat de marile realizări so
vietice, a declarat corespon
dentului TASS, laburistul Em- 
rys Hugheș, membru al parla
mentului, comentîn'd lansarea 
navelor cosmice sovietice. Lan
sarea 
tului 
el, a 
zări
sovietice. Hughes a declarat în

a doi sateliți ai Pămîn- 
pe aceeași orbită, a spus 
demonstrat marile reali- 
ale științei și tehnicii

continuare că judecind după 
știrile existente, reacția ame
ricană Ia acest eveniment is
toric poate fi rezumată ca fi
ind „entuziasm amestecat cu 
invidie". Aș adăuga la aceasta 
cuvîntul „speranță" pentru că 
noua realizare sovietică a a- 
rătat fără nici un echivoc Oc
cidentului că Uniunea sovie
tică este invincibilă. Toate e- 
forturile trebuie să fie con
centrate asupra încetării cursei 
înarmărilor.

o
Sîntem martorii cuceririi cu succes 

a spațiului cosmic
ATENA 15 (Agerpres). TASS 

transmite:
Amiralul C. Tsatsos, preșe

dintele Asociației de astronau-
---- ------ ------ ----
Una din cele mai mari realizări istorice

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Corespondentul TASS a avut 

o convorbire telefonică cu John 
Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, în care acesta a 
declarat: „Zborul cosmic In

grup al maiorului Nikolaev și 
al locotenent-colonelului Popo- 
vici, constituie una dintre cele 
mai mari realizări istorice. 
Fără îndoială că primul om 
de pe Lună va purta steagul 
roșu al comunismului".

tică din Grecia a declarat unu! 
corespondent al agenției TASS : 
„Sînt fericit că sîntem marto
rii cuceririi cu succes a spa
țiului cosmic. Nădăjduiesc că 
progresul pașnic în acest 
meniu va aduce 
binefaceri. Eu 
entuziasmat de 
niunii Sovietice
Cosmosului, ii admir pe cosmo 
nauți, pe tehnicienii și oame 
nii de știință din U.R.S.S.

do- 
noî 

sînt
U-

omenirii 
personal 

realizările 
in cucerirea


