
Pregătirea temeinică a Mmili eoiiIhî an 
al Miniului le pârlii, politii: U.T.M. ji iceologic 
al tadreioi iiilaiiite - o iwilailă sarcină ailoală
Una din cele 

mai importante 
sarcini ce stau 
în prezent în 
fața organiza-

CLEMENT NEGRUȚ 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Petroșani
țiilor de partid —
este pregătirea în cele mai 
bune condițiuni a deschiderii 
noului an școlar al învățămîn 
tului de partid, precum și des
chiderea învătămîntului politic 
U.T.M. și ideologic al cadrelor 
didactice. Importanța acestei 
sarcini decurge din faptul că 
înfăptuirea cu succes a pro
gramului desăvîrșirii construc
ției socialiste elaborat de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.K. 
este strîns legată de creșterea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, de înarmarea lor 
cu cunoașterea tezelor de ba
ză ale învățăturii marxist-le- 
niniste. Invățămîntul de partid 
constituie principalul mijloc dd 
ridicare a nivelului politic și 
ideologic al membrilor și can 
didaților de partid, al oameni' 
lor muncii, în vederea înțele
gerii profunde a necesității 
îndeplinirii cu răspundere a 
sarcinilor elaborate de nartid 
în tdate domeniile de activi-- 
tate\

Pregătirii noului an școlar 
al învătămîntului de partid, 
politic U.T.M. și ideologic al 
cadrelor didactice i-a fost con
sacrată o recentă plenară a 
Comitetului orășenesc de partid 
lărgită cu activul său. la care 
a luat parte și un însemnat 
număr de propagandiști. Cu 
acest prilej, a fost făcut bilan 
țul muncii de propagandă în 
anul școlar trecut, a fost scoa 
să în evidență experiența pc 
zitivă în vederea folosirii ei

forme de învă- 
țămînt deosebit 
de importante 
pentru legarea 
strînsă a mun-

Proletar}-dm toate țările, uniți-vă!

din plin în noul an de învăță 
mînt și totodată au fost anali
zate unele lipsuri, cauzele lor. 
pentru ca acestea să nu se mat 
repete.

Unul din principalele rezul 
tate pozitive obținute în anul 
școlar trecut, este extinderea 
cercurilor de economie concre
tă, a cercurilor politice pentru 
mineri și a cursurilor serale —

' Au redus simțitor 
prețul de cost

Minerii și tehnicienii de la 
mina Lonea au căpătat o bo
gată experiență în privința 
reducerii prețului de cost al 
producției. Ca urmare a spo
ririi productivității muncii, a 
economisirii de materiale, in 
luna trecută ei au redus cu 
3,23 lei prețul de cost la fie
care tonă de cărbune extrasă. 
In primele 7 luni ale anului 
la mina Lonea s-a realizat o 
economie la prețul de cost în 
valoare de 554.000 lei. Acest 
rezultat situează colectivul mi
nei pe primele locuri în între 
cerea cu celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului în pri
vința realizării de cît mai 
mari economii la prețul de 
cost. Și pentru a păstra și pe 
mai departe un loc fruntaș, 
minerii si tehnicienii loneni 
sînt hotăriți să obțină noi și 
însemnate succese în această 
direcție.

—=©=—

cH de propagan
dă de sarcinile concrete ale 
construcției socialiste. In cele 
363 cercuri și cursuri — cite au 
funcționat în anul școlar tre
cut — au fost cuprinși marea 
majoritate a membrilor și can 
didaților de partid, precum si 
3245 tovarăși din activele fără 
de partid ale organizațiilor de 
bază. S-a îmbunătățit props 
ganda prin conferințe. în care 
au fost cuprinși 3000 de oa
meni ai muncii. îndeosebi din 
întreprinderile forestiere, trans
porturi auto și comerț. In în- 
vățămîntul politic U.T.M. au 
fost cuprinși 7000 tineri, iar în 
învățămîntul ideologic al ca
drelor didactice — 572 tova
răși. O serie de măsuri luate de 
Comitetul orășenesc de partid 
în vederea atragerii Ia munca 
de propagandist a unor tova
răși cu o bună pregătire poli 
tlco-ideologică. pentru îmbu 
nătătîrea participării nropa- 
gandiștilor la seminariile de 
pregătire de la Cabinetul de 
nartid. organizarea de schim
buri de experiență între pro 
pagandiști, tinerea de expu
neri periodice asupra princi 
palelor probleme din progra
mul de învătămînt. au asigurat 
ridicarea nivelului muncii de 
propagandă. întărirea efîcacîtă 
tii ei mai ales în direcția creș
terii rolului comuniștilor dr 
mobilizatori și însuflețitori ai 
maselor la îndeplinirea sarci
nilor economice elaborate de 
partid. Se poate afirma cu cer- 
titudine.că la importantele suc
cese obținute de colectivele 
minelor și întreprinderilor Văii 
Jiului în sporirea producției, 
creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității șl 
realizarea de economii, o con
tribuție de seamă n adus-o 
tr.unca de propagandă.

In cursul anului de învăță 
mînt trecut s-au evidențiat 
zeci de propagandiști care au 
muncit neobosit pentru a-șl 
îndeplini în cele mai bune con
dițiuni sarcina de înaltă răs
pundere ce 11 s-a încredințat: 
conducerea cercurilor și cursu
rilor învățămîntulul de partid. 
Amintim dintre aceștia pe to
varășii litiu Mihai de la mină 
Lupeni. Toma Ioan de la mina 
Vulcan. Renedec Pavel de la 
ruina Aninoasa. Enea Aurica de 
la mina Uricani. Siclovan Iosif 
de la Școala medie mixtă Pe 
troșani. Kriștaly Ludovic de la

(Continuare in pag. 3-a)

intro - 
și fo- 
avan- 
acest

Deși tinără muncitoare. Florian Monica lucrează 
cu pricepere în cadrul grupului controlului tehnic 
de calitate de la Petrila. Iat-o în clișeu executând 
cântărirea cărbunelui care urmează să fie recep
ționat și supus controlului calității.
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In ppimul șut
După măreața sărbă

toare de 23 August, mi
nerii Văii Jiului au co- 
borît în abataje cu ho
tărârea fermă de a-și 
dezvolta tot mai mult 
realizările. Prima zi de 
muncă s-a soldat cu noi 
succese în producție. La 
mina Lonea, de exem
plu, minerii au adăugat 
încă 273 tone de căr
bune în plus celor 1457 
tone extrase peste plan 
de la începutul lunii au
gust.

Colectivele sectoarelor 
I A.; m, IV A.; sec
toare de bază ale mi
nei Lupeni; au repurtat 
și ele succese însemnate 
Din abatajele cameră si 
frontale ale acestor 
toare s-au dat peste 
nul zilnic aproape 
tone de cărbune.

Prin realizările 
note în prima z

de la 
sporit

Uricani 
depășirea 

la 2035

Ne străduim să perfecționam 
continuu procesul tehnologic
In cadrul secției tur

nătorie de la U.R.U.M.P. 
se pune accent pe 
ducerea, extinderea 
losirea metodelor 
sate de lucru. In
scop au fost studiate di
ferite inovații specifice 
secției, din care unele 
și-au găsit cu succes a- 
plicarea.

Așa de pildă, cu mai 
mult timp în urmă a 
fost organizat un schimb 
de experiență în cadrul 
căruia câțiva tovarăși 
din secția turnătorie au 
fost trimiși la uzinele 
,»23 August“ și „Vasile 
Roaită“ din București și 
la uzinele „1 Mai" din 
Ploiești. Cu această oca
zie, ei au putut 
diierite procese 
logice de înaltă 
tate. Avînd în 
specificul muncii, 
miși pentru 
experiență, 
turnătorie, 
mentat mai
probleme ca : 
pieselor de metale 
feroase . în cochilă, 
narea
în cochilă. 
silicat de sodiu
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înainte de termen

narea pieselor in coji de 
bachelită.

După acest schimb de 
experiență, colectivul sec- 

a discu- 
să 
in 
de 

o fa
de

șer
pia-
600

minerii 
și-au 
planului lunar 
tone de cărbune. Frun
taș de astă dată s-a si
tuat colectivul sectorului 
II care și-â întrecut pla
nul zilnic cu 193 tone de 
cărbune.

secția 
docu-

Magazin fruntaș
Colectivul magazinului de 

tricotaje nr. 30 din Lupeni, în 
frunte cu responsabilul său 
Motoc Iosif, traduce în fapte 
sarcinile ce-i revin.

Organizîndu-și bine munca, 
el a reușit să obțină rezultate 
bune. Astfel, planul de desfa
cere pe anul 1962, calculat la 
zi, a fost depășit cu 5,3 la sută, 
iar la cheltuielile de circula
ție, de la începutul anului și 
A)înă în prezent, s-au realizat 
Economii de 10.000 lei. A cres
cut și rentabilitatea în pro
porție de 1,02 la sută: în con
dica de sugestii și reclamații 
în ultimii doi ani nu s-a în
scris nici o reclamație.

ției turnătorie 
tat și și-a propus 
aplice unele inovații 
procesul tehnologic 
turnare, în scopul 
ținerii unor produse
mai bună calitate. îm
preună cu tovarășii Mun- 
teanu loan și Căpraru 
Nicolae am propus ca 
turnarea elicelor de la 
motoarele electrice să se 
iacă în cochile. Propu
nerea a fost studiată de 
comisia de inovații a u- 
zinei și s-a trecut apoi 
la aplicarea ei în secție. 
Noul procedeu a fost a- 
plicat cu succes. Astfel, 
timpul de turnare în co- 
chilă metalică a acestor 
elice a fost redus simți
tor față de vechea me
todă de turnare, spațiul 
de turnare a fost, de a- 
semenea, micșorat. Ma- 
selotul a scăzut cu 75 
la sută față de vechiul 
procedeu, iar adausele 
de prelucrare s-au redus 
complet. In același timp, 
aspectul pieselor 1 este 
mai frumos. In momen
tul de față prin turna
rea în cochilă metalică 
se obțin în cca. 90 de 
minute 10—12 bucăți de 
elice, care nu mai nece
sită prelucrare, avînd 
dimensiunile conform de
senelor. Prin aplicarea a- 
cestei 
anual 
loare 
succes 
metoda de turnare a pie
selor în coji de bache
lită.

S-a propus, de aseme
nea, o nouă rețetă a a- 
mestecului de nisip
LUDOVIC KRIȘTALY 
turnător șef de brigadă 

U.R.U.M.P.

urmări 
tehno- 
tehnici- 
vedere 

cei tri-
schimbul de 
din 

s-au
temeinic în 

turnarea
ne- 
tur- 
oțel 

cu 
tur-

pieselor de 
miezuri 

și

Colectivul minei Ani
noasa, deținător al dra
pelului roșu 
tare fruntașă 
raportează 
planului la 
cărbunelui pe primele 
luni ale anului cu 6 zile 
înainte de termen. Din 
abatajele acestei mine 
s-au extras peste plan în 
acest an mii de tone de 
cărbune, iar productivita
tea muncii a sporit cu 
circa 100 kg. cărbune pe 
post față de cea plani
ficată. In același timp,

de exploa- 
pe bazin, 
îndeplinirea 

extracția 
8

prin reducerea 
de cost, s-au 
economii peste 
281.000 lei. La

prețului 
realizat 

plan de 
obține

rea acestor rezultate o 
contribuție de mare preț 
au adus-o sectoarele I și 
IV, care s-au situat, în 
fiecare 
toarele 
Jiului, 
nerilor 
Bojte 
Victor.
Petru au lucrat cu ran
damente medii de peste 
6 tone cărbune pe post.

inovații se obțin 
economii în va- 

de 17.000 lei. Cu 
se folosește și

lună, printre sec- 
fruntașe din Valea 
Aici brigăzile mi- 

Cristea Aurel;
Adalbert, lane 
Biro Ștefan, Steț

(Continuare în pag. 3-a)

cu redeschiderea minei, construcția 
amenajarea atelierului central de repa- 
populația orașului

deschise numeroase

Vulcan a crescut

unități comerciale

Vulcanul — „orașul șomerilor" pe timpuri — a renăscut in anii puterii populare. Odată 
marii centrale termoelectrice, de la Paroșeni, înființarea unui șantier permanent de construcții, 
rații electrice (A.C.R.E.V.), iar de curînd ridicarea noii preparatii de cărbune de la Coroiești, 
mult.

Pentru satisfacerea necesităților de aprovizionare a oamenilor muncii, în Vulcan au fost
dintre care 7 în localuri nou construite la parterul blocurilor, lată cîteva aspecte din activitatea lor.

IN CLIȘEE: La magazinul nr. 22 tricotaje în permanență este lume multă. Vinzătoarele utemiste Nicoară
Ioana se străduiesc să servească cu atenție și grijă pe fiecare cumpărător (in stingă). Magazinul de legume și fructe nr. 10 condus 
de responsabila Andrei Ida, este continuu bine aprovizionat. La locul ei de muncă, comunista Andrei Ida se străduiește să con
tribuie la satisfacerea nevoilor populației (în mijloc). Cumpărarea unei perechi de pantofi constituie un lucru însemnat pentru copii. 
De aceea, vînzătoarea utemistă Olteanu Maria de la magazinul de încălțăminte nr. 45 manifestă multă răbdare cu micii clienți 
(dreapta).

Viorica și Poci
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Sparfachiada de vară a tineretului
Campionii etapei regionale

Jiul Petrila — Tractorul Brașov 4-1 Lupeni

de fotbal dintre Jiul Petrila —Fază din întâlnirea amicală 
Tractorul Brașov (4—1).

Jiul Petrila a susținut duminică 
un nou joc de verificare în com
pania echipei de categoria B 
Tractorul Brașov. Partida a luat 
sfîrșit cu victoria jiuliștilor la 
scorul de 4—1 (1—1). Spre deo
sebire de jocurile susținute ante
rior, echipa Jiul s-a prezentat de 
data aceasta mult 
bine. înaintarea, în 
din repriza a Il-a,
frumos și ceea ce este mai 
bucuriilor a tras mult și precis la 
poartă. Introducerea lui Șardi în 
centrul liniei de atac și a lui Ga
vrila Mihai în locul lui Ghibea 
a dat un plus de agresivitate a- 
tacului.

Noul inter stingă Gavrilă Mihai

schimbată în 
special cea 
a combinat 

îm-

promovat dintr-o echipă de regi
une, cu unele îmbunătățiri în jo
cul său, va putea face față cu 
succes în linia de atac a Jiului. 
De asemenea, privirile antrenori
lor trebuie îndreptate și în spre 
alți doi noi jucători : Brașoveanu 
și Oprea, care în partidele de 
verificare susținute pînă acum au 
arătat că știu să joace fotbal.

Zilele care au mai rămas 
la începerea campionatului 
goriei B. trebuie să constituie 
tru toți component» lotului 
pei Jiul, zile de intensă pregătire 
spre a se lichida 
care s-au constatat 
duminică.

pînă 
cate- 
pen- 
echi-

unele lacune 
in partida de

CAMPIONATUL REGIONAL

Parîngu! Lonea
Timp de 70 de minute, întîl- 

nirea de fotbal din cadrul cam
pionatului regional dintre Parin- 
gul Lonea și Minerul Vulcan s-a 
caracterizat printr-un joc dinamic, 
cu faze frumoase. Apoi arbitrajul 
defectuos al lui Pop din Hune
doara, din ultimele 20 de minute, 
a dus la degenerarea jocului.

Au trecut aproape 43 de minute 
din prima repriză și scorul con
tinua să fie alb. In minutul 43 
„cade“ primul gol. O acțiune fru
moasă a atacului lonean și Ujora 
înscrie. Cu cîteva clipe înainte ca 
arbitrul să fluiere sfârșitul primei 
reprize, Cotroază ia o acțiune pe 
cont propriu și aduce egalarea.

La reluare, cei care au iniția
tiva sînt tot jucătorii de la Pa- 
ringul care mai marcă de două 
ori prin Chircu și Ujora. Con*

Minerul Vulcan 3-2 (1-1)
duși cu 3—1, vulcânenii forțea
ză egalarea dar ou reușesc decât 
să reducă din handicap prin ace
lași Cotroază, astfel că. întâlnirea 
se termină cu scorul de 3—2 în 
favoarea gazdelor.

Deși s-a mișcat binișor, echipa 
gazdă, mai are de remediat unele 
deficiențe. Totul depinde de stră
dania jucătorilor și antrenorului.

ALTE REZULTATE: Sebeșul 
Sebeș—Siderurgistul Hunedoara 
3—0 ; Minerul Ghelar—Jiul II 
Petrila 1—1 ; C-F.R. Simeria— 
Victoria Călan 0—1 ; Minerul A- 
ninoasa—Dinamo Barza 1—1 ; 
Minerul Deva—Dada Alba Iulia 
2—1 ; C.F.R. Teiuș—Constructorul 
Hunedoara 7—0 ; Dada Orâștie 
—Retezatul Hațeg 5—3.

CLASAMENTUL DUPĂ DOUA ETAPE

1. Victoria Călan % 2 0 0 4:0 4
2. Minerul Deva 2 2 0 0 5:1 4
3. Dacia Orăștie 2 2 0 0 6:3 4
4. Dinamo Barza 2 1 1 0 4:3 3
5. Sebeșul Sebeș 2 1 0 1 3:1 2
6. Minerul Vulcan 2 1 0 1 9:4 •
7. C.F.R. Teiuș 2 1 0 1 7:4 2
8. Retezatul Hațeg 2 1 0 1 7:5 2

9—10. Jiul II Petrila 2 0 2 0 1:1 2
9—10. Minerul Aninoasa 2 0 2 0 2:2 2

11. Parângul Lonea 2 1 0 1 3:5 2
12. Dacia Alba Iulia 2 0 1 1 2:3 1
13. Minerul Ghelar 2 0 1 1 2:8 1
14. Siderurgistul Hunedoara 2 0 1 1 0:3 1
15. C.F.R. Simeria 2 0 0 2 1:8 0
16. Constructorul Hunedoara 2 0 0 2 0:10 C

CUPA RJP.R. : Mediii S-a terminat nedecis

Jtiinta tlij a liiimt 
o iltterle raerltată

In primul meci pe teren pro
priu din actualul campionat 
al categoriei A, echipa de fot
bal Minerul Lupeni a fost în
vinsă la un scor destul de se
ver. Știința Cluj a obținut o 
meritată victorie acolo de unde 
puține echipe au plecat cu 
puncte. Infringerea echipei 
gazdă nu este intîmplătoare. 
Ea se datorește jocului slab, 
fără orizont pe care l-a prac
ticat de-a lungul 
Spre deosebire de 
spectatorii 
măgiți nu 
frîngere, ci 
cului slab 
chipa lor 
pe metru 
penetrabllă i 
lipsuri au contribuit la înfrîn- 
gerea echipei. Stanciu, unul 
din apărătorii de bază ai e- 
chipei, a fost pur și simplu fi
gurant, 
stoper, 
încadra 
fost de 
parare din care s-au remarcat 
doar portarul Mihalache șl 
fundașul Vasiu, nu-i de mi
rare că un atac ca al Științei 
a marcat nu mai puțin de trei 
goluri.

Atacul la rîndul său a com
binat steril și ineficace trăind 
doar prin Comșa. Or o echipă 
care „trăiește" numai prin 
trei jucători, nu poate avea 
pretenții la victorie.

Iată pe scurt filmul meciu
lui. In urma unei cofnbinațli, 
în minutul 14, între Ghane și 
Marcu, ultimul trage dar min
gea lovește bara. In minutul 
următor însă deschiderea sco
rului nu mai poate fi oprită. 
Stanciu aflat în posesia min
gii driblează în careu, (de ce 
oare ?) Marcu îl deposedează 
de balon și înscrie nestinghe
rit. Minerul atacă la rîndul 
lui, dar steril așa că nu poate 
egala. In schimb. în minutul 
30, o cursă pe partea stîngă 
a lui Suciu, o centrare șl Adam 
liber n-are nimic de făcut 
decît să introducă mingea în 
plasă. Două minute mai tlr- 
ziu, Staudt centrează, iar Ion 
C. Ion trage din volei și înscrie. 
Reducerea handicapului dă cu
raj spectatorilor. In minutul 
65 însă, Suciu centrează din 
nou, Dan n luftează și Ivan- 
suc urcă scorul la 3—1 pentru 
Știința.

La tineret au învins tot oas
peții cu scorul de 1—0.

I. CIORTEA
corespondent

In zilele de 23 și 24 august,, 
în orașul Deva s-au desfășurat 
întrecerile sportive din cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui, etapa regională. La aceste 
întreceri, din Valea Jiului au 
luat parte cei mai buni sportivi 
și sportive care, cu cîtva timp în 
urmă, au cîștigat etapa orășenească 
la disciplinele : volei, handbal, a- 
tletism, trînte și ciclism. Compor- 
tîndu-se destul de bine, sportivii 
din Valea Jiului au obținut re
zultate mulțumitoare. Astfel, echi

pa feminină de handbal în 7 
Elevul Petroșani a cucerit locu' 
I și odată cu acesta și „Cupa 
eliberării" acordată de U.C.F.S. 
regional. Au mai obținut locurile 
I. Lazăr Gheorghe, Bondoc Va- 
sile și Bucureșteanu loan la trîn
te, Demeter Bella și Moroie loan 
la atletism. Bine s-au comportat 
componența echipei de volei Mi
nerul Lupeni care s-au clasat pe 
locul II, Marke Ecaterina la ci
clism și alții.

S. BALOI 
corespondent

Concurs de motociclism

meciului. 
alte dăți’ 

au plecat deza- 
atît pentru în- 

din cauza jo- 
practicat de 
favorită. Pasele 
pătrat, apărarea 

și Încă multe alte

e-

Jucînd pe postul de 
Dan II nu s-a putut 
în joc, iar Mihăilă a 
nerecunoscut. Cu o a-

in ziua de 25 
august a. c., pe 
pista stadionu
lui Jiul din Pe
troșani, o parte 
din lotul repu • 
blican de moto- 
ciclism a parti
cipat la Între
ceri demonstra - 
live de dirt- 
trak.

Numărul mare 
de iubitori ai 
Sportului cu mo
tor din Petro
șani au ținut să 
lie prezenți la 
demonstrațiile e- 
fectuate de un 
lot, care a dove
dit multă mă- 
estrie și curaj în 
întrecerile de pe 
pista stadionului, întreceri ca
re au plăcut publicului spec
tator.

In mod deosebit s-au evi-

In plină cursă.

dențiat maeștrii sportului Voi- 
culescu Gheorghe, Radovici 
Constantin și Pop Alexan
dru.

Gală de box
In prezența a peste 500 de iu

bitori ai sportului cu mănuși a 
avut loc la Lupeni intilnirea ami
cală de box dintre echipa locală 
Minerul și Motorul din Arad. Cei 
prezenți nu au avut ce regreta. 
Intîlnirea a fost în general de un

bun nivel tehnic, ambele echipe 
dovedind că sînt bine pregătite

Iată cîteva rezultate: categoria 
aer: Nariță (Lupeni) — Popovid 
(Arad) meci nul ; categoria muscă: 
Brezoianu (Lupeni) bate la puncte 
pe Incău (Arad). Scor final: 
11—7 pentru Minerul Lupeni..

sah ; Keres l-a învins pe Geller
MOSCOVA 27 (Agerpres).
Cîștigînd ultima partidă, 

marele maestru Paul Keres 
l-a învins cu 4,5—3,5 puncte 
pe Efim Geller în meciul de 
șah pentru desemnarea locu
lui doi la turneul candidați- 
lor de la Curasao. In partida 
a 8-a Keres a jucat magistral, 
conducind foarte energic un 
atac terminat cu mat la mu
tarea 28-a.

După încheierea meciului, 
Keres a făcut o scurtă decla
rație corespondentului agenției 
TASS : „Dacă s-ar aduna par
tidele din acest meci, cele ju
cate la Curasao și cu alte o- 
cazii, ăr reieși cifra de 35 de 
partide, ceea ce ar depăși re
cordul de partide jucate între

In cadrul Cupei R.P.R- s-au în- 
tîlnit ieri la Uricani echipele de 
fotbal Retezatul Uricani și Ener
gia Paroșeni. După 90 de minute 
de joc, rezultatul era egal : 4—4. 
Au fost necesare deci prelungiri. 
Dar după alte două reprize a 15 
minute, rezultatul a rămas nes
chimbat, astfel că meciul se va 
rejuca. Tinerii Fotbaliști din Pa-

roșeni au prestat un joc frumos. 
Echipa gazdă însă, deși a fost 
mai viguroasă în atac, nu a reu
șit să închege cu succes acțiunile, 
din cauza lipsei de coeziune între 
compartimente.

Alte rezultate : 
peni — Minerul 
C.F.R. Petroșani 
troșani 6—1.

Preparatorul Lu. 
Petroșani 7—0.

— C.C.V.J. Pe-
întrecerea de fotbal dintre piticii de la Jiul și cei de ia A- 

ninoasa a fost câștigată de antnoseni. IN CLIȘEU : Victorioșii 
primesc cupa.

Alehin și Casablanca. Ce-mi 
aduce practic victoria in me
ciul cu Gi eller ? Deocamdată 
nu aș putea să spun. In ori'_
caz, sînt satisfăcut de rezul
tat și de felul cum am jucat 
în acest meci".

La declarația lui Keres, co
mentatorul de șah al agenției 
TASS adaugă următoarele: 
Succesul lui Keres îi dă aces
tuia posibilitatea să spere în- 
tr-o eventuală participare la 
lupta pentru titlul mondial. In 
cazul că actualul campion. 
Mihail Botvinik, sau cîștigăto- 
rul turneului candidaților Ti
gran Petrosian nu vor putea 
să participe în 1963 la meciul 
pentru titlul mondial, atunci 
locul unuia dintre ei va fi luat 
de Keres.

„=©=_

Succese aie canotorilor 
romîni

PRAG A 27 (Agerpres).
Vislașii romini au repurtat 

4 victorii în regata interna
țională desfășurată pe rîul 
Vltava cu participarea unor 
cunoscuți campioni din R. P. 
Ungară, R. P. Polonă. Austria, 
Australia, Danemarca. R. D. 
Germană, Suedia si R- S. Ce
hoslovacă.

Campionul european A. Ver- 
nescu a confirmat forma bună 
în care se află ocupînd pri
mul loc la caiac simplu 500 
m. cu timpul de l’48”7/10. 'n 
proba de caiac dublu echipajul 
nostru alcătuit din Vernescu 
și Nicoară a cucerit victoria 
cu rezultatul de l’38”8/10.

Două succese au obținut 
sportivii noștri în probele de 
canoe.
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la

de

U.R.U.M.P., Eșanu Iesif de 
Spitalul unificat Petroșani.

Ridicarea nivelului muncii 
propagandă la nivelul actuale
lor cerințe, impune necesita 
tea luării de măsuri pentru in 
lăturarea lipsurilor care s-au 
manifestat anul trecut în des 
fășurarea invățămintului de 
partid, politic U.T.M. și ideo 
logic al cadrelor didactice. Știut 
fiind că nivelul activității cer 
curilor de invățămint depinde 
într-o măsură hotărîtoare de 
pregătirea propagandiștilor, de 
răspunderea și pasiunea cu ca
re muncesc, s-a combătut ușu
rința cu care unele organizați! 
de bază din Uricani, Lupeni, 
U.R.U.M.P., Lenea, au încre
dințat sarcina de propagandist 
unor tovarăși care n-au înțe
les importanța acestei munci 

: și nu și-au făcut datoria. Prin
tre propagandiștii care in anul 
trecut nu s-au ridicat la nive
lul răspunderii ce le-a fost în
credințate se numără Fiilop 
Andrei, Măgureanu Dezideriu, 
Ghhcancă Florica din Petro- 
șarăL Firizoiu Alexandru de la 
B.U?T. Livezeni, Pascu Anton. 
Startz Ladislau. Laszto Tiberiu. 
Zeleneak Mihai. Szabo Iosif 
din Lupeni, Cuc Dumitru, Gol
ds loan din Lonea. Bineînțe
les. acești tovarăși n-au mai 
fost selecționați ca propagan
diști în noul an școlar.

In urma indicațiilor date de 
Comitetul orășenesc de partid, 
organizațiile de partid au se
lecționat cu mai multă răspun
dere propagandiștii pentru noul 
an școlar. S-a insistat ca in 
munca de propagandist să fie 
atrași mai multe cadre de eon 
ducere, membri ai comitetelor 
de partid, oameni cu o înaltă 
pregătire. Trebuie, de aseme
nea. întărită preocuparea bi
rourilor organizațiilor de bază, 
a comitetelor de partid față 
de controlul desfășurării învă- 
țămintului prin participarea 
nemijlocită a membrilor aees- 
jtor organe la ședințele de în- 
“ățămint. De asemenea, mult 
mai mult trebuie să muncească 
organizațiile U.TM pentru îm
bunătățirea frecvenței și asi
gurarea ținerii cu regularitate 
a ședințelor cercurilor și cnrsu 
rilor invățămintului politic 
U.T.M. Din analiza făcută s-a 
desprins, de asemenea, faptul 
că Secția de invățămlnt a Sfa
tului popular orășenesc nu cu
noaște situația reală a modu
lui în care s-a desfășurat în- 
vățămîntul ideologic al cadre
lor didactice, nu a luat măsuri 
pentru înlăturarea unor defi
ciențe în ceea ce privește frec
vența. S-a atras din nou aten
ția asupra faptului că unele 
organizații de partid se ocupă 
numai de latura organizatori
că a propagandei, neglijînd 
calitatea, conținutul și eficaci
tatea acesteia, lucru care tre
buie remediat.

Pentru asigurarea desfășură
rii la nivelul cerințelor mereu 
sporite a muncii de propagan
dă, Comitetul orășenesc de 
partid a elaborat un cuprin
zător plan de măsuri în vede
rea deschiderii noului an șco
lar. Potrivit planului de mă
suri, vor începe cursurile de 
pregătire a propagandiștilor 
noului an școlar, cursuri care 
se țin în două centre — la Pe
troșani și Lupeni. fără scoate
re din producție. Organiza
țiile de partid au datoria de a 
crea tuturor propagandiștilor

---------------©---------------

Cărbune cocsificabil peste plan
Sectorul III al minei Lupeni se 

numără printre cele mai mari 
sectoare productive din Valea Jiu- 

Wlui. In întrecerea socialistă desfă
șurată in cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul acestui sector a 
ocupat un loc fruntaș. De la în
ceputul anului minerii de aici au 
extras pentru centrele siderurgice 
din țară aproape 30.000 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. 

posibilitatea participării lor la 
aceste cursuri. Pentru a asi
gura propagandiștilor timp de 
pregătire, condiții în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care le 
stau în față, comitetele de 
partid și birourile organizații
lor de bază trebuie să scuteas
că propagandiștii de alte sar
cini în afară de cele eligibile. 
Propagandiștii să fie îndru • 
mâți spre a se abona la presa 
centrală și locală de partid, 
îndeosebi la revistele ..Lupta 
de clasă" și „Munca de partid" 
care s-au dovedit 3 fi de un 
prețios ajutor în ridicarea ni
velului lor de pregătire.

Cu mult simț de răspunde
re trebuie să se ocupe organi
zațiile de partid de recrutarea 
cursanților pentru cercurile și 
cursurile noului an școlar al 
invățămîntului de partid. Tre
buie subliniat că în învățămîn- 
tul de partid e absolut necesar 
să fie cuprinși, odată cu hm 
rea majoritate a membrilor de 
partid, toți membrii de partid 
noi, toți candidați!, cadrele dc 
bază ale organizațiilor U.T.M. 
și din celelalte organizații de 
masă, precum și un număr în • 
semnat 'de tovarăși din activul 
fără de partid. Recrutarea 
cursanților se va încheia la 1 
septembrie. Comisiile create în 
acest scop să se orienteze ast 
fel incit, ținînd cont atît de 
dorința, cit mai ales de nive 
lui de pregătire al fiecăruia, să 
asigure formarea unor cercuri 
și cursuri de învățămînt omo
gene. Să fie combătută cu tă 
rie tendința care se manifestă 
Ia unii membri de partid de a 
răurine ani in șir la aceeași 
formă de invățămlnt. de a bate 
pasul pe loc. Pentru vîrstnici 
sau tovarăși cărora starea să
nătății nu le permite un stu
diu aprofundat, precum și pen
tru cei care în momentul de 
față studiază mai greu, să se 
organizeze cercuri de politică 
curentă sau cicluri de expuneri 
sau conferințe.

In organizarea cercurilor și 
cursurilor invățămintului de 
partid, se cere multă grijă, ini
țiativă. In stabilirea număru
lui cercurilor și cursurilor se 
va ține seama in primul rînd 
de numărul de propagandiști 
bine pregătiți care au fost se
lecționați și confirmați, de 
cerința de a se asigura omo
genitatea cursurilor și cercu
rilor din punct de vedere al 
nivelului dc pregătire al cursan 
țiler, sp.'cificul și sarcinile 
sectorului de muncă respectiv. 
Paralel cu luarea de măsuri 
pentru înființarea unui număr 
sporit de cercuri de economie 
concretă și cercuri specifice 
pentru mineri, organizațiile de 
partid să ia măsuri ca tema
tica acestor cercuri să fie a- 
xată pe cele mai importante 
probleme ridicate de îndeplini
rea planului la toți indicii, a 
angajamentelor de întrecere, 
de cerințele progresului tehnic, 
spre a-i ajuta pe cursanți să 
lupte cu mai mult succes pen
tru creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
producției, realizarea de eco
nomii.

Mai mult decît în anul șcO 
Iar trecut, organizațiile de 
partid să insiste pentru orga
nizarea — paralel cu cercuri 
de studiere a Statutului P.M.R., 
cursuri serale, cercuri de stu
diere a Istoriei P.M.R., 3
unui număr mai mare de Cer
curi superioare de studiere a 
bazelor niarxism-leninismulut

Productivitatea muncii pe sectot 
a crescut în medie cu peste 8 la 
sută față de cea planificată-

Din abatajele frontale unde lu
crează brigăzile minerilor Ghioan* 
că Sabin, Ghioancă loan, Butnaru 
Victor, au fost trimise la supra
față în acest an mii de tone de 
cărbune cocsificabil peste preve
derile planului.

sta, de asemenea, 
organizațiilor de

se acorda propa- 
un ajutor substan-

de economie politică, de stu
diere a Isteriei P.C.U.S., în ca
re să fie încadrați membri de 
partid cu un nivel politic și 
ideologic mai ridicat. Organs 
zațiile U.T.M. trebuie sprijini
te de către organizațiile de 
partid în organizarea unul nu 
măr sporit de cercuri de stu 
diere a Statutului U.T.M. ș 
„Să ne cunoaștem patria".

In noul an de invățămlnt 
trebuie pus un accent mai ma
re pe îmbunătățirea și lărgi
rea propagandei prin lecții și 
conferințe. Pentru membrii și 
candidații de partid și pentru 
oamenii muncii din sectorul 
forestier, construcții, transpor
turi, unde specificul muncii nu 
permite cuprinderea tuturor 
tovarășilor în invățămlnt, se 
vor organiza conferințe axate 
pe principalele probleme ridi
cate de îndeplinirea sarcinilor 
în domeniul respectiv. Propa
ganda prin lecții și conferințe 
trebuie să cuprindă, de ase
menea, un număr tot mai 
mare de oameni ai muncii de 
diferite categorii: lucrători din 
comerț și cooperație, intelec
tuali, din rețeaua sanitară, din 
instituțiile de artă. Organiza
rea de expuneri pentru cadrele 
didactice privind realizările 
regimului democrat-popular,
despre situația internă și in
ternațională, ținerea de infor
mări politice pentru elevi șl 
studenți va 
in atenția 
partid.

Pentru a 
gandiștilor 
țial în ridicarea nivelului lor 
de pregătire, s-au luat măsuri 
pentru completarea și lărgi
rea pină la 15 septembrie a. c. 
3 colectivului de lectori ai 
Comitetului orășenesc de partid, 
a colectivelor 
partid, precum și 
lor punctelor de 
ținînd seama de 
dobîndită in anul 
cut, se va continua 
rea trimestrială de 
de experiență între 
diști, cu scopul de 
să-și perfecționeze 
de predare.

Bineînțeles, organizațiile de 
partid trebuie să se preocupe 
cu toată răspunderea de asi
gurarea celorlalte condiții ne
cesare bunei desfășurări a in
vățămîntului de partid : pro
curarea la timp a materialu
lui bibliografic necesar cursan
ților și propagandiștilor, săli 
corespunzătoare etc.

Comitetele de partid, birou
rile organizațiilor de bază, 
propagandiștii sînt chemați să 
ia toate măsurile pentru’ "" 
noul an al invățămintului 
partid să constituie un an 
muncă rodnică pentru ridica
rea nivelului politic și ideolo
gic al membrilor și candidați- 
lor de partid, al oamenilor 
muneii, pentru înarmarea lor 
cu cunoașterea temeinică a 
politicii partidului în vederea 
îndeplinirii cu succes a lumi
noaselor sarcini ale desăvârși
rii construcției socialiste.

cabinetului de 
a colective- 
consultație. 

experiența 
școlar tre- 

organiza- 
schimburi 
propagan- 
a-i ajuta 

metodele

ca 
de 
de

Cîntecul și dansul au întregit atmosfera marii sărbători.
La 23 August, zeci de artiști amatori au pășit în fața tribu
nei. IN CLIȘEU : Corul minerilor loneni.

Brigada comunistului Pociovălișteanu Titu, de pe șantierul 
de prefabricate Petrila. s-a angajat ca in întrecerea socialistă 
care se desfășoară între brigăzi să obțină o depășire de plan 
de 8 la sută, pe baza creșterii productivității muncii.

IN CLIȘEU : Un grup de m uncitori de pe șantier într-b 
discuție organizată de grupa sindicală pe tema creșterii pro
ductivității muncii

Ne străduim să perfecționăm continuu 
procesul tehnologic

(Urmare din pag. l-a)

pentru miezuri la piese mai com
plicate ca rotoare și statoare pen
tru mină. Nisipul se amestecă cu 
praf de novolac și cuarț. Piesele 
turnate prin folosirea acestui a- 
mestec de nisip sint de calitate 
superioară. In prezent se studiază 
îmbunătățirea calității nisipului de 
formare pentru turnarea cu bronz 
și anume: un amestec de nisip 
cu cuarț, caolină și motorină.

Printre cei care se străduiesc 
să găsească noi și însemnate pro
cedee de lucru se numără și to
varășii Maghiaro Gheorghe,' care

Ocrotirea copiilor minori
Importanța deosebită pe ca

re statul nostru de democrație 
populară o acordă ocrotirii co 
pllului minor rezultă și din 
faptul că apărarea intereselor 
copiilor este un principiu cu
prins și în Codul familiei, Co
dul muncii și alte dispoziții le
gale. Codul familiei stabilește 
că drepturile părintești se e- 
xercită numai în interesul co
piilor. Ei sînt obligați să creas 
că copilul îngrijindu-se de Să
nătatea și dezvoltarea lui fi
zică, de educarea. învățătura 
și pregătirea profesională a a- 
cestuia, în conformitate cu țe 
lurile statului democrat-popu
lar, spre a-1 face folositor co 
lectivită'ții.

Ocrotirea copilului minor 
este Încredințată părinților 
care își îndeplinesc în mod o- 
bișnuit aceste obligațiuni le 
gale. Numai în cazul în care 
nici unul din părinți nu ar 
mai fi în măsură să asigure în 
mod cuvenit ocrotirea minoru
lui, acesta este încredințat al
tor persoane, ori unor institu
ții de ocrotire

Sfaturile populare, investite 
de Codul familiei cu atribuții 
de autoritate tutelară, sint o- 
bligate să exercite un control

O

a confecționat un aparat pentru 
vopsirea formelor de nisip, Rus 
Gavrilâ, Farkaș Benedek, Ludi- 
naș loan, Visnovski luliu și Gurca 
Francisc. Ei au adus un 
însemnat la mecanizarea și 
dernizarea operațiunilor de 

In continuare, colectivul 
turnătorie se va strădui să
noi ți importante îmbunătățiri pro
cesului tehnologic de turnate, va 
lupta pentru introducerea pe scară 
tot mai largă a tehnicii noi pentru 
a obține astfel însemnate succese 
pe calea îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

---------------©-------------
Probleme ale legali*ații populare

aport 
mo- 

iucru. 
secției 
aducă

unor persoane care le 
o educație corespun-

efectiv asupra felului în care 
părinții își îndeplinesc îndato
ririle cu privire la persoana și 
bunurile copiilor. In acest scop 
legea obligă pe reprezentanții 
autorităților tutelare să vizi
teze pe copii la locuințele lor, 
să-și dea avizul cu privire la 
anumite probleme privind in-: 
teresele copiilor minori.

Controalele efectuate de sfa-v 
turile populare au scos la iveală 
că mai sînt unii cetățeni, în
tre care Hoban Francisc din 
Petroșani, Bobrovski irina din 
Anlnoasa, Mirancea Gheorghe 
din Vulcan, care în urma des
trămării familiilor lor, au dat. 
dovadă de o totală lipsă de 
răspundere pentru viitorul co
piilor lor, au neglijat întreți
nerea și educarea acestora.

Sfaturile populare, consta
tând că dezvoltarea fizică, mo
rală și intelectuală a acestor 
copii este primejduită, au luat 
măsuri de încredințare a co
piilor unor instituții de ocro
tire sau 
pot da 
zătoare.

Insă
trebuie să se întîmple. Ele tre
buie prevenite. In scopul de
pistării unor cazuri de aseme- 

_ nea natură, unde autoritatea 
tutelară trebuie să intervină, 
precum șl pentru prevenirea 
altora, sfaturile populare, prin 
colectivele de tutelă, trebuie 
să efectueze un control asupra: 
condițiilor în care se face 
creșterea șl educarea minori
lor a căror familii au fost des
trămate, atît de către părinții 
lor firești, de cei care i-au în
fiat, cit și de persoanele că
rora le-au foăt încredințați. 
Sfaturile populare, organiza
țiile obștești sînt chemate să 
desfășoare o muncă educativă 
susținută în vederea reglemen
tării raporturilor de familie, 
aducînd astfel o contribuție 
continuă la consolidarea fami
liei, la asigurarea ocrotirii co
piilor minori.

asemenea cazuri nu

CONSTANTIN IBIMESCU 
șeful serviciului juridic 

al Sfatului popular 
al orașului Petroșani
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Sărbătorirea Zilei minerului în U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 26 august s-a sărbătorit 

in Uniunea Sovietică tradițio
nala zi a minerului.

In bazinul carbonifer Don
bas au avut loc întîlniri ale 
veteranilor cu tinerii mineri.

Separatiștii kaianghezi continuă să se 
folosească de serviciile unor mercenari
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres).
Deși au trecut luni de zile 

de la adoptarea rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind expulzarea tu
turor mercenarilor din Congo, 
jandarmeria separatiștilor ka- 
tanghezi continuă să se folo
sească de serviciile a tot felul 
de aventurieri străini.

Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției United Press 
International, guvernul congo- 
lez central a dat publicității 
la sfârșitul săptămînii trecute 
un comunicat în care se arată 
că de acum înainte „toți mer

Scopul vizitei lui Thorneycroft în S.U.A.
LONDRA 27 (Agerpres).
Comentînd apropiata vizită 

la Washington a ministrului 
de război al Angliei, Thorney- 
croft, observatorul militar al 
ziarului „Sunday Telegraph", 
A. Rowen, comunică că în ca
drul tratativelor cu McNamara, 
Thorneycroft va discuta pro
blemele colaborării anglo-fran- 
ceze în domeniul înarmărilor 
nucleare. „Scopul, scrie Ro
wen. constă în a afla părerea 
S.U.A. în legătură cu furniza
rea de date secrete despre 
bomba cu hidrogen engleză 
Franței". întrucît în prezent 
Anglia nu poate face acest lu
cru în virtutea acordului an- 
glo-american cu privire la 
schimbul de informații nu
cleare.

HAVANA. Ministerul Forțelor 
Armate Revoluționare al Cubei a 
făcut cunoscut că in noaptea de 
23 spre 24 august, un avion mi
litar american a pătruns in spa
țiul aerian al Cubei și a zburat 
deasupra a 8 localități din pro
vincia Matanzas. Avionul pirat 
zbura la o înălțime de aproxima
tiv 3.000 de metri. In dimineața 
de 24 august, un alt avion mili
tar american a zburat deasupra

hotărît să ia măsuri excepțio
nale împotriva unui detașa
ment al gărzii naționale, con
dus de maiorul Manuel Hur
tado, care s-a răsculat refugi- 
indu-se în munți. După cum 
transmite agenția Reuter, tru
pele panameze au blocat cir
culația pe șosele, și unități ale 
armatei se îndreaptă spre re
giunea unde a fost semnalată 
prezența rebelilor.

unei nave de comerț cubane, a- 
flată in apele teritoriale ale țării, 
nu departe de portul Măriei.

DAR ES SALAM. Ziarul „Sun
day National", care apare Ia 
Nairobi, anunță că cele două 
partide politice principale din 
Zanzibar au încheiat un acord 
de colaborare pentru acțiuni 
comune în vederea înlăturării 
încordării de pe această insulă 
și asigurării obținerii indepen
denței țării.

DELHI. In cursul ultimei săt>~ 
tămîni, în partea de nord-est a 
Indiei și în Pakistanul de est a 
plouat intens și fără intermitență. 
Ploile au provocat puternice inun
dații în aceste regiuni. După cum 
anunță agențiile de informații, din 
cauza inundațiilor au rămas fără 
adăpost aproximativ 500.000 de 
persoane. In Pakistanul de est, în 
statele indiene Assam și Uttar 
Pradeș, precum și Sikkim sînt nu
meroase victime omenești.

CIUDAD DE PANAMA. Agen
țiile occidentale de presă a- 
nunțâ că guvernul panamez a 

baluri ale comsomoliștilor, com
petiții de masă ale sportivilor.

Minerii din Krasnodon au 
întîmpinat sărbătoarea lor cu 
o mare victorie în producție: 
ei au extras 86.000 tone căr
bune peste plan.

cenarii care vor fi prinși lup- 
tind de partea jandarmerie? 
katangheze vor fi judecați de 
tribunalele congoleze, fiind pa
sibili de pedeapsa cu moar
tea".

In același comunicat se a- 
nunță că patru mercenari — 
trei belgieni și un elvețian — 
care se află în prezent deți
nuți de forțele O.N.U., vor fi 
judecați pentru „primejduirea 
securității statului".

Corespondentul aceleiași a- 
genții subliniază că nici unul 
din mercenarii luați prizonieri 
pînă acum de O.N.U. nu a fost 
judecat.

Potrivit părerii observatoru
lui, se pregătește un acord 
tripartit pe baza căruia An
glia va putea reduce cheltuie
lile președintelui de Gaulle 
pentru producția materialelor 
și armamentului nuclear, care 
depășesc suma de 600 milioa
ne lire sterline, furnizîndu-i 
datele necesare pentru organi
zarea mai rapidă și mai ief
tină a acestei producții. A- 
ceasta ăr fi un fel de „plată" 
pentru primirea Angliei în 
piața comună. Planul prevede, 
de asemenea, că S.U.A. vor 
stabili obiectivele pentru toa
te forțele armate nucleare oc
cidentale în cazul unui război 
general.

Val da indignare ia flmerita Latină impoitiva attiuoii 
de bombardare a (apilalei niDaneze

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres).

Un val de indignare a cu
prins popoarele Americii Lati
ne la aflarea știrii bombardă
rii Havanei de nave ale con
trarevoluționarilor cubani, ca
re au pornit de pe teritoriul 
S.U.A.

Intr-o declarație dată publi
cității la Santiago, Partidul 
socialist din Chile arată că 
„poporul cuban va răspunde 
noilor agresiuni cu aceeași for
ță cu care a lichidat pe inva
datorii de la Playa Giron. Po
porul și clasa muncitoare din 
Chile — adaugă declarația — 
sînt solidari cu fratiî lor cu
bani".

Ziarul chilian „Ultima Hora" 
a publicat un editorial în care 
subliniază că bombardarea Ha
vanei „ii prezintă pe agresori 
în adevărata lor lumină". rA-

U Thant l-a vizitat 
pe Leonid Brejnev

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
JASS transmite :

U Thant, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., a făcut 
la 27 august o vizită .președin
telui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Leonid Brej- 
nev. intre Brejnev și U Thant 
a avut loc o convorbire prie
tenească.
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Congresul european 
al institutelor de cercetări 

științifice în domeniul 
industriei cărnii

MOSCOVA 27 (Agerpres).
La 25 august a luat sfîrșit 

la Moscova cel de-al 8-lea 
Congres european al institute
lor de cercetări științifice în 
domeniul industriei cărnii.

Timp de o săptămînă oameni 
de știință și cunoscuți spe
cialiști din țările Europei prin
tre care din R. P. Romînă au 
făcut un schimb de opinii în 
domeniul studierii însușirilor și 
îmbunătățirii calității produse
lor din carne.

Participanții la congres au 
făcut o vizită la sovhozul pen
tru creșterea porcinelor „Be- 
laia Dacea" de lingă Moscova, 
au studiat activitatea combi
natului de prelucrare ă cărnii 
din Moscova și a altor între
prinderi ale industriei cărnii 
din capitală.

—=©=—
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s-o piardă
LONDRA 27 (Agerpres).

A veni în intîmpinarea pro
punerilor sovietice în proble
ma germană înseamnă a lichi
da pericolul unui nou incen
diu mondial și a pune capăt 
„războiului nervilor" — aceas
tă idee este exprimată tot mai 
insistent pînă și de organele 
burgheze ale presei din Marea 
Britanie.

Fiecare om de stat de răs
pundere din Anglia și Ameri-: 
ca, se subliniază în articolul 
publicat în ziarul „News of 
World" își dă seama că a re
cunoaște în prezent R. D. Ger
mană „înseamnă a recunoaște 
realitatea".

Referindu-se la ultimele pro
puneri ale Uniunii Sovietice 
îndreptate spre normalizarea 
situației din Germania și din 
Berlinul occidental, ziarul 
„Observer" scrie că puterile 
occidentale „nu trebuie să 
piardă" această șansă de tra
tative.

cest act criminal — scrie zia
rul — poate face numai ca 
poporul cuban să fie și mai 
unit în hotărîrea sa de a-și a- 
păra independența și suvera
nitatea națională".

Liderul sindical și președin
tele partidului popular-socia
list din Mexic, Lombardo To
ledano, a declarat: „Dacă pre
ședintele Kennedy nu denunță 
această acțiune și pe autorii 
ei atunci răspunderea acestei 
noi violări a suveranității cu
bane cade asupra lui".

Agenția Prensa Latina rela
tează că Confederația gene
rală a muncitorilor din Costa 
Rica și Federația sindicală a 
muncitorilor de pe plantațiile 
de banane au difuzat la 26 
august manifeste în care pro
testează împotriva „atacului 
îndreptat de imperialismul 
nord-american împotriva Cu
bei".
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Uiiitaiea eiooMliă 
[oQetmi Petroșani

anunță populația Văii 8 
Jiului consumatoare de bu- c 
telii aragaz de felul cum | 
se vor distribui buteliile : ?

• In orașul Petroșani se > 
vor distribui zilnic pe bază < 
de comenzi care se vor a- > 
nunta la telefon 232 Pe- « 
troșani. Prețul unei butelii \ 
va fi de 11,10 lei plus 3 Iei i 
transportul Ia domiciliu și f 
montatul la mașina de aj 
ragaz, deci 14,16 lei va fi s 
costul unei butelii trans- < 
portate și montate la ara- { 
gaz.

In localitățile limitrofe ; 
de orașul Petroșani bute- 1 
liile se vor distribui după ; 
următorul program:

• Luni în comuna Uri- ; 
câni, punctul de distri- 1 

8 buire a buteliilor fiind în 1 
g piața Uricani.
g • Marți și vineri se vor i 
8 distribui butelii aragaz în ; 
8 orașul Vulcan în următoa- 1 
o rele puncte : la stațiunea 
8 de petrol, în spatele ma- 
8 gazinelor de la blocuri, și 
| Ia alimentara din Crividia. 
8 • Luni în comunele Is-
8 croni și Aninoasa, în punc- 
8 tele : piața Iscroni și în 
8 spatele clubului din Ani- 
8 noasa.
o • Marți și miercuri în 
8 Petrila, Lonea și Cimpa în 
I punctele : la magazinul de 

§ la blocuri și în piața Pe- 
| trila; în Lonea la blocuri 
| și în piața Lonea; în Cim

pa Ia moara veche.
• Miercuri, joi și sîm- 

bătă în orașul Lupeni, în 
punctele care au existat și 
pînă în prezent pînă cînd 
oficiul P.T.T.R. ne va in
stala telefon la stațiunea 
noastră din Lupeni care va 
lua comenzi și 
tribui ca și în 
troșani.

Prețul unei
aragaz în afara orașului I 
Petroșani va fi în toate ; 
localitățile de 15 lei.

Distribuirea buteliilor din ; 
depozitul Petroșani se va : 
face numai între orele 1 
12—14 cu 11,10 lei bucata.
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se vor 
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dis- 
Pe-

but elii tiP

I. C. R. A. Filiala Petroșani
recrutează elevi pentru următoarele școli:
1. ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALA DE UCENICI, 

în scopul pregătirii de vînzători pentru produse alimentare. 
Durata de școlarizare este de 2 ani.

Condiții: Candidatul să fie absolvent al școlii de 7 ani 
și să aibă vîrsta între 14—18 ani.

2. ȘCOALA TEHNICA COMERCIALA DE PERSONAE 
TEHNIC:

• Contabili pentru comerț,
• Merceologi produse alimentare.
Condiții: Candidați! să fie absolvenți ai școlii medii 

de cultură generală și să aibă vîrsta între 17—25 ani.
Cei interesați se vor prezenta la I.C.R.A. Filiala Petro

șani, str. Republicii nr. 104, pentru lămuriri suplimentare.

î Olitiiil He anuvizloaare si desfaieie legase ii Ira® i 
: PETROȘANI :♦ •
♦ anunfă un post vacant de șef serviciu plan.
♦ .......... ------------------- ---------------------------------------------------------- - - ' ■ ♦♦ ♦ 
t Condifîi de angajare : Studii economice su- ?
♦ perioare și trei ani vechime în funcții economi- ♦
♦ ce. Salariul este cuprins între 1400-1600 lei. ♦
♦ ♦

Atelierul de zonă C. F. R. Petroșani 
angajează cu dată imediată în următoarele posturi:

© Tinichigiu, cu salariu de 900-1000 lei; •>
© Electrician autorizat în forță și lumi- 

nă cu salariu de 900-1000 lei.

Intreprifiderea industrială 
ie stat „Jiul" 
Petroșani

RECRUTEAZĂ TINERI 
•miiqpiR’i» nittiqpiliiu mtIijyifli■> mtn|y||jim 

absolvenți a șapte clase 
elementare pentru Școa
la profesională de uce
nici cu o durată de 2 
ani în industria panifi
cației.

Pe toată perioada șco
larizării se asigură con
diții de cazare, cantină 
și studii.

Doritorii pot obține in
formații zilnic între orele 
8—12 la sediul întreprin
derii din str. Clemenței 
nr. 30 Petroșani (Fabrica 
de pî'me).

II Filiala l.C.R.fl. Petroșani li
:: Caută personal pentru :•
:: următoarele posturi:
ii — 1 post șef de depozit ii 
ii — 1 post de merceolog 
ii — 1 post de șef secție, ii

Lămuriri suplimentare :• 
ii se pot primi la sediul Fi- ■; 
i‘: Halei I.C.R.A. Petroșani, i: 
:• str. Republicii nr. 104.
1! •»

Întreprinderea 
de locuințe și localuri 

P etroșani 
angajează tinichigii pentr 
unitățile sale 'din Petroșani 
și Lupeni. Plata în acord.


