
Proletari din toate țările, uniți-vă !

agul roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și a) Sfatului popular raional

In cinstea de 23 August
Peste 400.000 Iei 

economii
Minerii din sectorul III al minei 

Petrila participă cu avînt la lupta 
pentru obținerea de cît mai multe 
economii peste plan. Prin crește
rea productivității muncii pe cap 
de muncitor, prin folosirea judi
cioasă a materialelor, reducerea 
posturilor neproductive, colectivul 
sectorului a realizat de la începu
tul anului 400.615 lei economii.

Aceste economii au fost posi
bile datorită muncii entuziaste des
fășurate de întregul colectiv. La 
realizările de economii ale sectoru
lui au contribuit în mod deosebit 
brigăzile conduse de Szabo Carol, 
Baciu Grigore, Belu Sabin și al
tele.
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Planul de transport 
a fost depășit

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre sînt antrenați și conducătorii 
auto de la garajul Lupeni ce apar- 

-,'țne de 'S.T.RrA. din Petroșani. Ei 
W străduiesc să-și depășească zil
nic planul de transport, să reducă 
mereu consumul de lubrifianți. La 
loc de frunte în întrecere s-a situat 
Kacso Francisc. Intr-o singură zi 
el a reușit să .reniLexve 504 t/km. 
Fruntași sînt și conducătorii auto 
Năpău Aurel și Stanciu loan care 
și-au depășit cu mult sarcinile de 
transport planificate.

I. POPESCU 
corespondent
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Pe minerul Csiki de mult îl 
frămînta gîndul să însușească cît 
mai multe cunoștințe din dome
niul, te.hnkdi noi în minerit.

Cînd întîmpina greutăți în lu
crările încredințate ■ brigăzii sale 
și se întîmpla să nu le poată 
istetură fără ajutorul maistrului 
minier își zicea că trebuie nea
părat să-șl completeze cunoștin
țele lui practice despre minerit 
cu cunoștințe teoretice. Deci tre
buia să învețe. Doar biblioteca 
tehnică a minei are atîtea cărți, 
si toate ascund în filele lor co
mori care așteaptă să fie desco
perite și puse în slujba mineri
lor. Și poate la mină se simte 
nevoia impetuoasa de a cunoaș
te rit mal multe despre tehnica 
nouă în nynerit și de a lucra așa 
..cum gpriț la carte".

Mina Vulcan, mină veche, ex
ploatată irațional în trecut și a- 
poi in u ridată și Condamnată la 
pieire de capitaliști posedă atî
tea taine chiar și peritru minerii 
eu multă experiență îneît fără a- 
jutorul tehnicii noi greu ar mai 
scoate-o la caoăt.

Despre aceste lucruri î-au vor
bit lui Csiki deunăzi tovarășul 
ing Kovacs Emeric. șeful secto
rului și tovarășul Ursa loan. se
cretarul organizației de bază 
P.M.R. de Ia sectorul său — sec 
torul I al minei — cfnd t-au îa- 
trebat dacă ar nea să
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effcfeaf* în
de producție

scorii de 
eri alături de al ți mi- 
Vale — elevi și ei — 

ascotttnd pnJegerile unui profe
sor. tntod notițe. dezlegfnd pro
bleme. Dar pe ane va lăsa în 

kxmt sin ? Brigada nu va trebui 
să simtă d el i fost scos din 
prodoefie î B trebuie deci un In
ternilor, care, să lupte pentru 
creșterea randamentelor In căr
bune cocsifîcabil. pentru econo
mii Ce-ar fi dacă .. Se opri o cli
pi.' aooi continuă firul «îndirll..

la mina fruntașa pc bazin
Colectivul minei Vulcan care 

în cinstea Zilei minerului a ob
ținut drapelul de mină fruntașă 
pe bazin, s-a angajat ca să în- 
tîmpine marea sărbătoare a po
porului nostru ziua de ,23 Au
gust, cu noi și însemnate re
zultate în muncă. Minerii vulcă- 
neni au hotărît să dea pînă la 
această zi 1300 tone de cărbune 
cocsifîcabil peste sarcina de plan, 
să mențină productivitatea mun
cii la o tonă pe post și să redu
că procentul de cenușă cu 1 la 
sută.

Peste o tonă cărbune 
pe post

încă din luna 
trecută minerii din 
Vulcan, organizîn- 
du-și mai bine lu
crul în abataje, fo
losind din plin ca
pacitatea utilajelor, 
au obținut zile în

șir o productivitate de peste o 
tonă de cărbune pe post. In luna 
aceasta, încă din primele zile, în
tregul colectiv, antrenat în între
cerea socialistă în cinstea zilei de 
23 August, a continuat să mențină 
productivitatea la peste o tonă de 
cărbune pe post, productivitate ca
re întrece cu mult pe cea planifica
tă. Cele mai bune rezultate privind 
sporirea randamentelor au fost ob
ținute de colectivele sectoarelor II, 
I și IV care în urma acestui spor

Csíki va putea 
învăța liniștit 

Munteanu Anghel cel mai tînăr 
șef de schimb din brigada sa 
este un miner priceput. Lui Csiki 
îi place cum își organizează 
Munteanu munca în schimbul de 
care răspunde. E respectat de or
tacii săi. Hotărît lucru; Muntea
nu în calitate de agitator s-a 
știut apropia de tovarășii săi șl 
s-a făcut înțeles. De aceea merg 
mai bine treburile în schimbul 
Iui Munteanu decît în celelalte 
schimburi. Da 1 Pe minerul șef 
de schimb Munteanu Anghel îl 
va propune în locul său ca șef 
de brigadă. Atunci va putea mer
ge liniștit la școală.

Frînturi din activitatea clubului
Preocupări multiple

1 Zilnic, sălile clubului centrat I' din Lupeni se umplu cu oameni 
de toate vîrstele, car- vin aici 
să-și petreacă în mod plăcut ci- 
leva ore din timpul lor liber. Et 
împrumută cărți, se cufundă în 
lectura periodicelor, vizitează ex
poziția bienală de artă plastică 

' deschisă

Isd literar JT. ' -f i} 
fin redinfeie de Im. I» 
de aceasta de ăte daaă. trei ari 

pe sdptdmind se adună formafiiir 
artistice ale clubului fi fac repe
tiții.

O nouă piesă 
în pregătire... 

Timpul fiind prielnic pentru re
petiții în aer liber, o parte a eebi-

pînă la data de 9 ale lunii august 
și-au depășit simțitor și planul 
producție.

Calitate
mereu mai bună

deUn obiectiv 
seamă al întrecerii 
socialiste îl consti
tuie îmbunătățirea 
continuă a calității 
cărbunelui extras. 
Mina Vulcan, pen
tru calitatea cores

punzătoare a cărbunelui, a primit 
bonificații pe luna trecută în va
loare de peste 200.000 lei. Minerii 
de aici continuă să lupte cu avînt 
pentru a extrage cărbune cît mai 
curat. Alegerea șistului la locurile 
de muncă se face cu mai mult 
simț de răspundere, fiind mobili
zat pentru acest lucru întregul co
lectiv de muncitori. în zilele ce 
au trecut din luna în curs rezul
tatele obținute privind calitatea 
cărbunelui sînt îmbucurătoare. 
Cărbunele livrat preparațiilor Pe- 
trila și Lupeni conține o cantitate 
de cenușă mai mică cu 1 la sută 
decît cea admisă. De asemenea, 
granulația cărbunelui este cu 
la sută mai bună.
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Sector fruntaș 
pe mină

în lupta pentru o productivitate 
înaltă, pentru un preț de cost scă
zut, minerii sectorului II al minei 
Vulcan ocupă pină în prezent lo
cul întâi în întrecere. Pînă pe ziua 
de 8 august ei au extras peste plan 
370 tone de cărbune cocsifîcabil de 
bună calitate. Randamentul pe 
sector a fost depășit cu peste 300 kg. 
pe post față de cel planificat. Mi
nerii din abatajul cameră nr. 2 
conduși de Negrescu Vasile au ex
tras în perioada arătată 183 tone 
cărbune cocsifîcabil peste plan. Re
zultate de seamă au obținut și 
brigăzile conduse de Păcuraru Tra- 
ian și Bordea Emanoil care au lu
crat cu randamente mai mari de- 
cît cele planificate. Cea mai mare 
productivitate a fost obținută însă 
de brigada lui Gantz Ștefan care 
și-a depășit randamentul planificat 
cu aproape 2.000 kg. de cărbune 
pe post.

S. EKART

pei de teatru a clubului s-a mutat 
din sala de repetiții pe estrada 
din curtea clubului. Aici, interpre- 
ții, sub îndrumarea artistică a lui 
Lucian Temelie, actor la Teatrul 
de stat J/alea fiului“, fac repe
tiții pentru o nouă piesă. Piesa 
bâ Mshad 1

Florie^ T Lan» Eaarr-
rareta, Mntan Carmdia fi cei 
lalft mterpreți ei rolurilor din 

„Conrăin de famBid" se pregă
tesc cu toată seriozitatea pentru 
premiera piesei ce reflectă un 
crîmpei din viața de familie a u- 
nui miner al zilelor noastre.
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Brigada minerului Toacă Ștefan de la sectorul V al minei ț 
Lonea este bine cunoscută pentru realizările obținute în între- î 
cerea socialistă. In cinstea zilei de 23 August membrii aces-1 
tei brigăzi, în primele 9 zile ale lunii august, au lucrat cu * 
un randament sporit cu 0,250 tone pe post. ț

IN CLIȘEU: Minerul Țăranu Gheorghe, șef de schimb in 1
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I brigada Iul Toacă Ștefan, împretmă cu ortacii săi înainte de.ț 
■ intrarea Jn mină. *

LaFilatura Lapeni *

Agitația vizuală are un caracter via, 
mobilizator

de la Filatura

mai frumoase, 
prin

sarcinilor 
calitatea produselor 
a fost îmbunătățită în luna 
a. c. cu 3,8 la sută, prin 
economiilor care prin efor-

finite

Colectivul de. muncitori, ingi
neri și tehnicieni 
Lupeni obține în întrecere suc
cese din ce în ce 
Acest lucru este oglindit 
depășirea sarcinilor de plan, 
prin 
care 
iulie 
cifra 
tul colectiv sporește zi de zi.

Luînd măsuri ca întreaga 
muncă politică de masă să fie o- 
rientată spre principalele proble
me ale procesului de producție, 
organizația de bază (secretar 
tov. Popovici Constantin) a mo
bilizat muncitorii din întreprin
dere lai lupta pentru creșterea 
productivității muncii, la reduce
rea prețului de cost al firelor fa
bricate, la găsirea căilor cele mai 
eficace pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor trasate de cel 
de-al Ilf-lea Congres al parti
dului.

Alături de celelalte forme ale 
muncii politice de masă, biroul 
organizației de bază ai luat mă
suri ca agitația vizuală să con
stituie în permanență un factor 
mobilizator. In acest scop, în 
secții, ateliere. în holul de la in
trarea principală, sala de pontaj, 
pe coridoare au fost expuse lo
zinci, gazete de perete, grafice 
de producție și panouri.

Un lucru nou, introdus de or
ganizația de bază în toate sec
țiile este gazeta agitatorului. A- 
proape zilnic, gazeta populari
zează angajamentele luate, ur
mărește prin articolele sale cum 
sînt ele realizate, arată cele mai 
avantajoase metode de lucru, e-

...și una veche reluată
In timp ce pe estrada din curtea 

clubului se fac repetiții pentru o 
nouă piesă, secția maghiară a echi
pei de teatru a reluat repetițiile la 
piesa într-un act „Nagy ido

i

gattrea ctt mai a fdedtl j
reluate. Și ei pregătesc piesa pen
tru zilele de 23—24 august, dată 
dnd o vor prezenta pe scena din 
sala Palatului cultural din Lupeni.

M. LAZUR ’

• Mișcarea grevistă din ță
rile Americii Latine este 
îndreptată împotriva mono-’ 
polurilor S.U.A.

• In sprijinul dezvoltării 
continue a relațiilor comer
ciale sovieto-italiene

muncă și 
manifestă

reducerii 
fabricarea și fini- 
a introducerii pe 
a perfecționărilor 
lucru influențe arii

i

vidențiază fruntașii în 
combate lipsurile ce se 
încă. De pildă, în secția V-a a- 
gitatorul Poienaru Dumitru popu. 
Iarizează într-un articol scris cu 
multă căldură activitatea rodni
că a tovarășilor Cîontos Petru și 
Iacob Iosif inovatori în produc
ție. Intr-un alt articol, agitatorul | 
Ni coacă Emil analizează con
cret felul în care se desfășoară 
în secție întrecerea pe profesii.

Organizația de bază acordă o 
atenție deosebită obiectivelor de 
întrecere. La gazeta de perete 
„Firul păcii“ numeroase articoțe 
cum sínt cele semnate de tov. 
Gábor Zoltán; Gănciulescu loan, 
Maltka István din ultima ediției 
pe luna iulie a. c. arată cu cxem-J. 
ple concrete importanța sporirii| 
productivității muncii, reductfril 
deșeurilor Ia 
sarea firelor, 
scară largă 
tehnice. Acest 
pozitiv activitatea în producție 
șl duce la realizări sporite șl e- 
conomii.

Sugestiv întocmit este și gra
ficul de producție. Pe lîngă fap
tul că rezultatele obținute pot fî 
urmărite zilnic pe întreprindere 
și secții, într-o despărțitură spe. 
cial amenajată sínt expuse și fo
tografiile fruntașilor în produc
ție. Scurte note explicative infoT- 
mează pe ceilalți muncitori cum 
aceștia au obținut în activitatea 
lor rezultate sporite. Așa de e- 
xemplu sínt popularizați tovară- 
șii Hozmu loan din secția II-» 
care a devenit fruntaș în între
cerea pe profesii prin ridicarea 
continuă a calificării șl printr-o 
mai bună organizare a muncii, 
Suciu Raveca de la secția de ră-| 
sucit, care obține indici ridicați 
prin folosirea judicioasă a ma
șinii de răsucit, Dabu Flórian, 
Povărjan Plana, Vaslu Ema, Ma- i 
ria Christel. Pomfll Nastasi, 
Brămeț loan, care s-au eviden
țiat în întrecere. Faptul că orga
nizația de bază reușește să facă ■’ 
în întreprindere o agitație vizuali 
mobilizatoare și mereu adaafi
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Prin magazinele 
din Petroșani

Creșterea continuă a nivelului 
de trai1 material și cultural al ce
lor ce muncesc constituie preo
cuparea de zi1 cu zi a partidului 
nostru. Recenta hotărîre a Co
mitetului Central al partidului 
si a Consiliului de Miniștri cu 
privire ia reducerea prețurilor 
de Wnzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum, vine să dove- 
deqfccă încă odată acest lucru.

Creșterea puterii de cumpăra
re a salariilor în urma reduce
rii» de preturi duce la crește- 
Safltienței de consumatorii tn 

aiine. Lucrătorii din unită- 
ti> comerțului socialist sînt che
mați să asigure o bună deservi
re, promptă și civilizată. Astfel, 
un număr destul de însemnat de 
lucrători din comerț reușesc prin 
comportarea lor, prin disciplină 
»și conștiinciozitatea cu care de
servesc în magazine să se bucu
re de aprecierea clientilor.

. Dacă, spre exemplu, intri în 
magazinul nr. 1 textile din Pe
troșani, privirea îți este atrasă 
de expoziția frumoasă ca și de 
ordinea în care este aranjată 
marfa în rafturi. In acest ma
gazin impresionează atenția cu 

vînzătoare din magazin ca 
Malic Luiza, Bredan Marusia, 
¡Kristaly Iiona și altele tratează 
clienții. Ca mărturie a hărniciei 
colectivului de aici sînt drapelul 
de unitate fruntașă pe raion în 
cadrul O.C L. Produse Industria
le și drapelul de brigadă utemifi
lă fruntașă pe oraș în unitățile 
comerciale.

Cuvinte de laudă merită și per
sonalul magazinului numărul 8 
O.C.L. Alimentara care dînd do

ungă sonda 
mare de la Li- 
vezeni a poposit 
zilele trecute un 
„liliputan": o
sondă miică, 
montată pe un 

autocamion. Pre
văzută cu o turlă 
mobilă, 
prăjini, 
nai rotativ, pom
pă de noroi, 
sonda cea mică 
este o copie fi
delă a celei 

mari, de alături. 
Cu ea, sondorii 
Coman Ștefan 
$1 Coman Ale
xandru. ajutați 
de șoferul Pot
covarii 
foraje 
50 m.
pentru 
geofizice 

metode seismice.
♦ IN CLIȘEU: 
2 Cele două sonde.' 
4

troliu, 
angre-

«

l 
î
4 Pavel fac 

pînă lai 
adîncime, 
cercetări 

prin

STEAGUL „ROȘU
Hseassss?" «■■■■w
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comitetul sindical de la 
al minei Uricani a pre
fața organizației de ba
de seamă asupra activi-

grupele 
timp pe 
să-și în- 
șefi de 
sînt to-

arată ci acri- 
fost rodnică și 

timpul

AU APĂRUT IN LIBRARII

vadă de preocupare și interes 
reușește să exoună în mod plă
cut și atrăgător marfa atît în 
ratturi și vitrine interioare cît și 
în vitrinele exterioare.

Avînd în vedere faptul că a- 
flotimpul favorizează alterarea u- 
Hor mărfuri, personalul rnagazi 
nului a luat măsurile necesare, 
¿sipurînd în același timp și con
diții de igienă necesare. Din a- 
cest colectiv s-a evidențiat prin 
comportare și muncă vînzăloarea 
Kamenițki Maria.

Succese importante au fost ob
ținute și în munca de populari
zare, de expunere a mărfurilor. 
Aproape în întregime unitățile 
Comerciale din orașul Petroșani 
au reușit să confecționeze vitri
ne și mici expoziții. S-au eviden
țiat în acest domeniu unitățile 
O.C.L Produse Industriale și 
O.C.L. Alimentara.

In unitățile comerciale din Pe
troșani se mai manifestă însă șî 
unele lipsuri. Spre exemplu, la 
cofetăriile 9 și 10 tăvile cu pră
jituri sînt descoperite.

Atitudini de nepăsare față de 
păstrarea în condiții igienice a 
mărfurilor a manifestat și vîn
zătoarea Culcea Elena de la ma
gazinul numărul 5 O.C.L. Ali
mentara din Petroșani undte me
zelurile expuse în magazin nu 
sînt acoperite cu celofan sau ti
fon pentru a fi ferite de muște. 
Față de aceasta, conducerile 
TA.P.U și O.C.L. Alimentara 
cît și organele Sanepid trebuie 
să controleze mai mult unitățile 
din subordine pentru a asigura 
respectarea normelor de igienă.

Seri albastre
de C. ANTON

Romanul de debut al tînărului 
scriitor Costache Anton înzestrat 
cu gingășie, aplecat cu grijă asupra 
necazurilor și bucuriilor vîrstei 
critice a adolescentei, vădește 
înțelegere pentru preocupările 
cînd romanțioase cînd teribiliste 
ale eroilor săi.

Autorul își alege eroii din rîn- 
dul adolescenților aflați la cum
păna vremii în care sînt uitate 
jucăriile copilăriei și își fac loc 
neliniști. înclinări nelămurite că
tre poezie și jurnal intim, chemă
rile tulburi ale dragostei. Elevi 
în clasa a 7-a în ultimii ani ai 
pionieratului în preajma trecerii 
pragului spre școala medie, eroii 
lui Anton vădesc un început de 
maturitate în judecarea faptelor 
personale sau ale colegilor.

Orașul cu porumbei
de ELENA DRAGOȘ

Cu talent, cu multă sensibili
tate artistică, tînăra scriitoare 
surprinde realitatea noastră re- 
flectînd-o în imagini vii, colora
te ce nu depășesc puterea de în
țelegere a cititorului școlar.

„Orașul cu porumbei" strînge 
laolaltă o seamă de versuri dedi
cate școlarilor și pionierilor. Vo
lumul se împarte în trei cîcluri: 
Să ne amintim. Zilele copilăriei 
și Orașul cu porumbei.

Stilui acestor poezii este nou, 
altul decît cel obișnuit. Optica 
prin care sînt privite întîmplă- 
rile este copilărească, fără a fi 
însă naivă.
Povești de la fereastra mea 

de MIHA1L STOIAN
Volumul acesta abordează schi

ța și povestirea umoristică, bas
mul, povestirea quasi-lirică. Ac
țiunea povestirilor este dinami
că, se sprijină în special pe un 
comic de situație, are un subiect 
bine reliefat. Conținutul celor 
mai multe dintre povestiri îl for-

mează întîmplările, noutățile de 
care se izbesc la tot pasul co
piii — eroii povestirilor — acu- 
mulînd experiență, legînd prie
tenii, renunțînd la năravuri 
vechi.

Scriitorul ține serna de 
sibilitățile de receptare ale 
cului cititor.

NovSceștli
Poemul popular „Novăceștii“ 

cuprinde cîntece bătrînești culese 
din folclorul tării noastre No
văceștii au fost haiduci vestiți, 
au trăit și luptat în părțile Du
nării vreme îndelungată, în vea
curile XVII-lea și al XVIII-lea. 
Faptele lor de arme îndreptate 
împotriva asupritorilor turci au 
stîrnit entuziasm, aprinzînd și 
stimulînd imaginația populară.

In felul acesta au fost create 
numeroase cîntece bătrînești, în 
care sînt istorisite tot felul de 
întîmplări din viața acestor eroi, 
începînd cu nașterea unora din
tre ei și terminîndi cu diferite ac
țiuni eroice împotriva asupritori
lor.

po- • 
mi

Alci 11—17
de V. ARDAMATSKI

Cele două nuvele ale lui Arda
matski, „Aici 11—17“ și „Itinerar 
primejdios“, au aceeași temă : 
munca grea, periculoasă dar plină 
de devotament și abnegație a lu
crătorilor din serviciul de contra- 
informații sovietic.

Păstrînd toate regulele genului 
— o acțiune trepidantă, plină de 

neprevăzut, stirnind curiozitatea și 
ținînd trează atenția cititorului pî
nă la utima filă, cele două nuvele 
ilustrează din plin valoarea litera
turii de aventuri, scopul ei educa-

Recent, 
sectorul I 
zentat în 
ză o dare 
tații depuse.

îndrumat de organizația de ba
ză, comitetul de secție a luat mă
suri pentru organizarea grupelor 
sindicale pe locuri de muncă și 
profesii. Acest lucru a contribuit 
în mod efectiv la ridicarea între
gii activități sindicale în sector.

In vederea organizării unor 
consfătuiri de producție vii și efi
cace. în care minerii și tehnicienii 
să aibe posibilitatea de a contri
bui din plin la îmbunătățirea con
tinuă a procesului de producție, 
comitetul de secție prin 
sindicale a pregătit din 
muncitori în ce direcție 
drepte atenția. Numeroși 
brigadă și tehnicieni cum 
varășii Hrițcan Vasile, Ștefan Ni- 
colae, Apostol Vasile, Piloiu Fer- 
dinand, Coconeț Vasile, Matei 
Ioan, Șerbu Gh.. Bria Ioan și alții 
au făcut în cadrul consfătuirilor de 
producție propuneri valoroase care 
au dus la îmbunătățirea aprovizio
nării grupelor cu cele necesare ; 
antrenarea tehnicienilor și ingineri
lor din sector la munca de îmbu
nătățire a asistenței tehnice a făcut 
posibil lichidarea denivelărilor ce 
au existat între unele abataje. în 
urma muncii depuse, consfătuirile 
de producție au devenit pentru fie
care sindicalist un bun prilej de 
a-și analiza activitatea personală, 
de a-și spune părerea asupra acti
vității din sector, de a participa 
activ la înlăturarea lipsurilor prin 
promovarea celor mai avantajoase 
metode de lucru. In această pri
vință cel mai grăitot exemplu ii 
constituie faptul că toate brigăzile 
din sector îți îndeplinesc și depă
șesc cu regularitate planuL

Comitetul sindical, îndrumat de 
organizația de bază din sector, a 
organizat o însuflețită întrecere în
tre oameni și brigăzi. Populatizînd 
prin gazeta de perete, panouri de 
onoare și grafice, decernînd celor 
mai harnici drapele de fruntași in 
producție a stimulat desfășurarea 
întrecerii.

Colectivul sectorului I a depășit 
de la începutul anului și pînă 
data de 1 iulie 1960 planul 
producție la zi cu 5.600 tone 
cărbune cocsificabil. Demn de 
marcat este și faptul că în între
cere toate brigăzile din sector dau 
cărbune cocsificabil peste plan.

Rezultatele în lupta pentru eco
nomii sînt de asemenea bune. Eco
nomiile realizate la prețul de cost 
de la începutul anului și pînă la 
sfîrșitul lunii iulie se ridică la 
120.000 lei, iar calitatea cărbune
lui a fost îmbunătățită cu peste 
3—4 procente.

la 
de 
de 
te-

Aceste rezultate 
vitatea sindicală a 
bine orientată. Totuși în 
discuțiilor au fost scoase la iveală 
și unele lipsuri. Așa de exemplu, 
iov. Petreanu Ioan, Piloiu Ferdi- 
nand și Radu C. Ioan au arătat că 
organizația sindicală nu s-a ocupat 
de unele aspecte ale protecției 
munci și respectării normelor de 
tehnică a securității. Nu s-a ve- 
ghiat ca instruirile periodice sâ 
se facă cu regularitate și cu simț 
de răspundere. în sector mai sínt 
locuri de muncă ca exemplu pla
nul V unde organizate» aprovizio
nării cu materiale lasă de dorit; 
nu s-a acordat atenție consumului 
de exploziv. In luna iulie valoarea 
consumului de exploziv planificat 
a fost depășită cu 10.000 lei.

De asemenea comitetul sindical 
și conducerea sectorului trebuie să 
studieze cu atenție preocuparea tov. 
Heț Gheorghe în ce privește rea- 
menajarea planului Bălășoiu ; să 
se controleze îndeaproape activita
tea echipelor de la transportul 
lemnului care nu folosesc din plin 
cele 8 ore de lucru.

Analizînd cu spirit de răspunde^ 
re sarcinile de viitor, comuniștii 
sectorului I al minei Uricani s-au 
angajat să lupte cu toate forțele 
pentru a elimina din activitatea 
lor neajunsurile, de a ajuta mai 
mult comitetul de secție, pentru a 
obține noi și importante realizări.

A. N.
...... - —=★=—

VOLEI
Pe terenul Elevul din Petro* 

șani s-a desfășurat întîlnirea de 
volei dintre, echipa de categoria 
A C. S. Jiul și Corvinul Hune
doara. In prima întîlnire, dispu
tată sîmbătă seara, echipa locală 
a întrecut pe hunedoreni cu 
3—1, iar în cea de a doua întîl* 
nire, disputată duminică dimi
neața, victoria a revenit tot echi
pei gazde la scorul de 3—2.

E. BARTHA 
corespondent

ȘAH

Concurs de caHHcere
Timp de 4 zile, în orașul De* 

va, s-au desfășurat sferturile de 
finală ale fazei regionale la ș< 
la care raionul nostru a, fost re* 
prezentat de șahiștii Mitrică Dia- 
nu, Ekart Ștefan și 
Francisc.

Comportîndu-se bine 
noștri Mitrică Dianu și 
Francisc au ocupat primele lo
curi, califieîndu-se astfel pentru 
faza de zonă.

Kirmaier

șahiștif
Kirmaier

SA ORGANIZĂM MAI BINE PĂȘUNATUL 
ȘI RECOLTAREA IERBII DIN PĂDURI

Í*
I
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La Cîmpu lui Neag funcționează un centru de achiziționa
re și valorificare a fructelor — smeurii. Condus de tov. Plu
tea Boris, acest centru a achiziționat numai în 10 zile peste 
29.000 kg. smeură, culeasă de populație de pe coastele munți, 
lor din împrejurimi.

IN CLIȘEU: Un grup de culegători a venit cu smeura s-o 
predea la centrul de achiziție.

Pe suprafețele neplantate din 
sectorul silvic, poieni și păduri 
rărite, cresc deobicei ierburi care 
în cea mai mare parte prezintă o 
bună hrană pentru vite, atît în sta
re verde cît și ca fîn. Valorificarea 
acestora prin pășunat sau ca fîn, 
reprezintă o contribuție esențială 
ce poate fi dată de sectorul silvic 
în creșterea vitelor.

In general, pășunatul în păduri 
cauzează pagube importante arbo
retului prin bătătorirea soiului, 
împiedicarea regenerării naturale, 
distrugerea plantațiilor șî seminți- 
șurilor, degradarea treptată a ar- 
boretelor. reducerea creșterii nor
male și ca o consecință, pierde
rea anuală a unei importante can- 
tită'ți de material lemnos. Dezvol
tarea vînatului este de asemenea 
împiedicată prin practicarea pășu- 
natului. Cu toate acestea, în sco
pul satisfacerii intereselor genera
le ale economiei naționale, pentru 
a sprijini creșterea vitelor^ ținînd 

seama că In prezent, în unele ca
zuri baza furajeră nu poate fi a- 
sigurată numai prin pășunile și fi- 
nețele existente, în perioada 1960— 
1965 s-a admis pășunatul în pă
duri în mod organizat și în anumi
te condițiuni.

învoirea animalelor la pășunat 
se face numai în păduri din gru
pa II-a, în păduri cu virste de pes
te 20 ani (inclusiv poienile din a- 
ceste păduri). De asemenea învoi
rea se poate face și în arboretele 
crîng cu vîrste de peste 10 ani la 
salcîm și peste 15 ani la celelalte 
specii.

Animalele se admit a pășuna în 
păduri pe baza contractelor înche
iate de la 1 mai la 1 octombrie, 
cu excepția pădurilor de stejar și 
a fondurilor de vînătoate cu urși 
și cervidee în care pășunatul se 
admite numai pînă la 1 septem
brie. Iarba se poate recolta din ar
boretele tinere create pe cale arti
ficială cu înățimea de peste 75 cm.* 

terenuri goale și poienile excluse 
de la pășunat precum și din arbo- 
rete cuprinse în grupa I funcțio
nală, unde nu este semințiș insta
lat sau aceasta are o înălțime de 
peste 75 cm. Admiterea la pășunat 
și recoltarea ierbii trebuie să m 
facă în primul rind sectorului so
cialist din agricultură (G.A.S., 
G.A.C. și întovărășiri agricole sau 
stîni cooperatiste) și apoi celorlalți’ 
crescători de animale.

In urma constatărilor făcute pe 
teren și din analiza acestei proble
me la D.R.E.F. Deva și Secția A- 
gricolă regională Deva s-au con»* 
ratat anumite lipsuri care trebuie 
remediate în cel mâi scurt timp.

Astfel, unele comisii de reparti
zare a pășunatului nu au organizat 
pășunatul în păduri pe ba2a unei 
repartizări juste, pe comune, ținînd 
seama atît de numărul vitelor avi
zate la .pășunat, cît și de pădurile 
admise cu ierburi abundente pe 
solul acestora. Acest lucru duce la
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» y » A î A DE PARTID la apropierea orașofai Volcan

a fncdrai conwist
îndeplinirea cu succes a mul

tiplelor sarcini ce stau în fața 
organizațiilor de bază ale parti
dului se poate asigura numai cu 
sprijinul direct al fiecărui mem
bru de partid, prin participarea 
activă a tuturor membrilor și 
candidaților de partid la munca 
organizațiilor de bază.

Fiecare membru de partid este 
dator să activeze permanent pen
tru ca organizația de bază să-și 
poată îndeplini rolul său de con
ducător politic, să lupte pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului 
>1 guvernului, lucru ce reprezin
tă esența disciplinei de partid. 
Din diferitele hotărîri ale orga
nelor superioare de partid s-au 
prin hotărîrile proprii ale unor 
organizații de bază izvorăsc a- 
numite sarcini pentru membrii 
și candidații de partid, sarcini 
care trebuie duse la îndeplinire, 
pentru a se putea asigura tra
ducerea în viață a hotărîrilor. De 
aceea munca de repartizare de 
sarcini concrete membrilor 
candidaților de partid și mai ales 
urmărirea îndeplinirii lor con
stituie o muncă de mare răspun
dere pentru fiecare 
de bază.

In ultimul timp în 
tru s-a îmbunătățit 
tivitatea membrilor și candidați
lor de partid, a crescut simțul 
de răspundere față de sarcinile 
încredințate. Birourile organiza
țiilor de bază, urmărind indica
ți ibi date de Comitetul raional 
dO partid. repartizează mai judi- 
cfCs sarcinile, căutînd să nti în
carce pe unii membri de partid 
eu prea multe sarcihi. iar alții 
să nu aibă nici una. De aseme
nea, se tine în mare măsură sea
ma de pregătirea și posibilită
țile pe care le are un membru 
de partid atunci dnd i se încre
dințează o sarcină

A crescut de asemenea preo
cuparea pentru controlarea înde
plinirii sarcinilor, se ține o evi
dență dară a

Ș»

organizație

raion ui nos- 
simțitor ac-

felului în care membrii organi
zației își îndeplinesc sarcinile.

Gu acest prilej a ieșit în evi
dență faptul că majoritatea mem
brilor și candidaților de partid 
se străduiesc să ducă la îndepli
nire sarcinile ce le-au fost în
credințate. Printre aceștia se 
numără tov. Michiev Gheorghe, 
Nicolae Constantin, Pop Alexan
dru, Orban Iosif și mulți alții, 
care prin activitatea depusă con
tribuie la realizarea cu succes a 
sarcinilor ce stau în fața orga
nizației de bază.

In adunarea generală a reieșit 
însă că mai există unii membri 
de partid care neglijează duce
rea la îndeplinire a sarcinilor. 
Iată cîteva exemple: tovarășului 
Zaharia Vasile i s-a repartizat 
sarcina de a ajuta grupele de 
mineri în ceea ce privește îmbu
nătățirea calității cărbunelui, 
dar el nu și-a dus la îndeplinire 
sarcina trasată. Tovarășul Guță 
Tănase a avut sarcina de a se 
ocupa de îndrumarea organizației 
U.T.M. în direcția muncii patrio
tice, dar nici el nu a făcut ni
mic în această privință. Mai 
mult în cadrul adunării generale 
a reieșit că tov. Bartha Arp®d 
nu știa nici 
deși biroul 
îl anunțase.

O dovadă 
îndeplinirea 
testat și tovarășul Zgîmbău Cos- 
tache, pentru care fapt aduna
rea generală a hofărît sancțio
narea luî.

Activitatea organizației de ba
ză nr. 2 de la mina Petrila dusă 
în domeniul repartizării sarcini
lor și controlării îndeplinirii lor 
este bună. Trebuie însă muncit 
în așa fel încît nici un membru 
sau candidat de partid să nu 
rămînă în afara activității orga
nizației, fiecare să fie un luptă
tor activ pentru traducerea în 
viață a sarcinilor puse de partid

măcar ce sarcini are, 
organizației de bază

de nepăsare față de 
sarcinilor a mani-

Constructorii au început lucrările 
la noua uzină de preparare a cărbuni lor

Consiliul de Miniștri al R. P. Romíné a adoptat o hotărîre. 
privind construirea unei noi instalații de preparare a cărbunilor 
în apropierea orașului minier Vulcan.

Noua instalație, obiectiv prevăzut în documentele celui de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R., va cuprinde 3 linii de spălare a 
bunilor și va avea o capacitate totală de peste 3.000.000 
pe an. Se prevede ca instalația să înceapă să funcționeze în 
1963 cu o capacitate de 1.000.000 de tone.

Avînd procesele tehnologice în întregime mecanizate și în 
re parte automatizate, noua instalație de preparare a cărbunilor 
se realizează după proiecte întocmite de Institutul de proiectări mi
niere și va fi echipată cu unele instalații furnizate de 
noastră constructoare de mașini. O parte din utilaje vor 
de R. S. Cehoslovacă.

Muncitorii și tehnicienii Tru stului de construcții 
taje miniere au început lucrările de excavații pentru 
cursului rîului Jiu pe porțiunea unde se va întinde noua instala
ție de preparare, dislocînd pînă acum peste 41.400 m.c. de pămînt.

Prin dlarea în exploatare a acestei instalații, cărbunii extrași 
din exploatările bazinului carbonifer Valea Jiului vor căpăta o va
lorificare superioară, fapt care va contribui la asigurarea unei 
cantități sporite de cărbuni de calitate, necesari fabricării cocsului 
metalurgic.

■O-

căr- 
tone 
anul

ma*

industria 
fi livrate

și mon- 
devierea

SI se aiorde ainlie Mirii la»l raionale 
rilM-Mi
narea tinerelor muncitoare de la 
Filatura Lupeni, la prezentarea în 
concurs. Iată de ce asociația Fila
turii Lupeni deși are echipă femi
nină de popice nu s-a prezentat la 
concurs cu echipa sa. Ața se expli
că ți slaba participare a atletelor 
la întrecerea sportivă — doar 18 
tinere pe un centru cu 10 
ții sportive 1

Nici pe celelalte centre 
rile sportive nu au dus la 
tul scontat. Minerul Aninoasa s-a 
prezentat cu sportivi slab pregă
tiți. Asociațiile sportive Minerul ți 
Preparatorul din Petrila au dove
dit dezinteres față de pregătirile 
pentru concurs, fiind trase la răs
pundere, au neglijat organizarea u-

a (OKiuiloi
Se apropie ziua în care întregul 

nostru popor sărbătorește cea de-a 
16-a aniversare a eliberării patriei, 
în întâmpinarea acestei mărețe săr
bători, in mine, uzine, șantiere se 
desfășoară întrecerea socialistă pe 
profesii. în cluburi formațiile ar
tistice se pregătesc ca prin cîntec 
ți dans să întâmpine marea sărbă
toare. Sportivii se pregătesc și ei.

A

In zilele de 23—24 august în 
orașul Petroșani se va desfășura 
faza raională a concursului cultu- 
ral-sportiv. în acest scop s-a for
mat o comisie raională compusă 
din 50 tovarăși. Comisia raională 
de organizare a concursului cultu- 
ral-sportiv și-a întocmit un plan 
de momiri S-au

asocia-

întrece- 
rezulta-

ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI

L U P E N I
angajează prin concurs :
— Șef serviciu cxintabilita- • 

te, cu studii medii și 7 ani 
vechime în funcții economi
ce. Salariul: 1600—1850 lei.

— Maiștri sondori și mai
ștri mecanici, cu diploma de 
maistru. Salariul: 900—1350 
lei.

— Contabili principali, cu 
studii medii $i 2 ani vechi* 
me. Salariul: 825—950 iei.

— Economist principal fi
nanciar, cu 3 ani vechime ți 
studii economice superioare. 
Salariul: 1150—1350 lei.

— Tehnician principal me
canic, cu studii medii tehni
ce în specialitate și 3 ani 
vechime. Salariul: 900—H75 
lei.

— șef birou aprovizionare, 
cu 3—5 ani vechime și stu
dii economice superioare sau 
studii medii. Salariul 1350— 
1500 lei.

— Achizitor principal a- 
provizionare. Salariul: 725
Iei.

— Paznici cu acte legale 
aprobate. Salariul: 500—000 
lei.

Exploatarea minieră 
Petrila

anunță că în ziua de joi, 
11 august 1960, ora 10 dimi
neața, în curtea 1,L.L. sector 
Petrila vinde prin licita
ție publică un număr de 11 
cai și 2 mînji.

Cei interesați se vor pre
zenta Ia ora și locul indicat

ANUNȚ
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•le onȚinuatreî de bază 
membri si candidați de 

partid fac scurte informări des
pre felul arat fși îndeplinesc sar
cinile ce le-au fost trasate

Na de muît, pe ordinea de zi 
â adunării generale a organiza
ției de bază a figurat analizarea

paucacarea reorganizată a pățuna- 
tulut și lu contractări intimplăcoare 
Se* a satisface cerințele sectorului 
socialist Alte comisii au repartizat 
ia pășunat păduri admise, insă fără 
ierburi, punînd- astfel vitele în si
tuația de a umbla toată ziua îti 
căutarea de hrană, scăzîndu-li-se 
producția de lapte, lucru ce în ma
joritatea cazurilor duce la invada
rea cu vite a plantațiunilor tinere, 
și deci la pagube mari sectorului 
silvic.

"Nu s-a ținut in suficientă mă
sură seama de numărul maxim dc 
vite admis pe un hectar de pă
dure (o vită mare ți 5 vite mici 
la codru și două vite mari si 10 
mici la cring ți nu s-au încheiat 
contracte cu paznicii. Aceștia 
cunrec conținutul contractelor 
tăăR și pe care sînt datori 
ie reyenr-

Oqtarek agricole nu luptă
ndifiinrt măsură pentru lărgirea 
capacității pășunilor existente. Su
prafețe întinse de jepi pot li vă
zuse pe polurile din munții Rete
zat, Sebeș și chiar pe pășuni mai 
joase, care azi nu produc nimic, 
dar dacă aceste suprafețe ar fi cu- 
râțzre ar putea satisface pățunatul

a mii de oi. 
țeptelului ți in scopul 
pățiinsHilui ¡a 
gricole trebuie ak ia n 
curățirea ulaxarilor ți 
existente ; măsuri de 
îngrășăminte ți ameliorate a Hotei 
¡erbacee ; să facă amenajări pasto
rale, culturi de nutreț pe pășunii« 
desțelenite etc. Pentru a crește co
interesarea beneficiarilor la acțiu
nea de îmbunătățire ți folosire a 
pășunilor ți fînețdor naturale es
te necesar să se stabilească folosi
rea permanentă a islazurilor și pă 
țunilor de către aceeași comună. 
G.A.C. sau întovărășire.

Multe lipsuri în problema pă- 
țunatului în păduri se datoresc ți 
deficiențelor activității personalu
lui silvic. Pe lingă deficiențele a- 
rătare în legătură cu 
contractelor de pățunat, 
țefi ai sectoarelor, unii 
ți pădurari nu asigură 
pădurilor pentru respectarea con
tractelor încheiate cu beneficiarii ți 
prevenirea pățunatului abuziv, li
nii pădurari comit abuzuri ți dau 
un exemplu rău țărănimii munci
toare, prin faptul că chiar ei încal-

tnnxU to 
taxelor legale, 
nicii mtmeiar 
asupra regriilnr ce le re de rea- 
pectat și în »prrial asupra preve
nirii incendiilor de pădure, Unii 
pădurari își inmșrsc tpte folosință 
suprafețe de poieni ams mari dedt 
ar avea dreptul (competință), pe 
care le cosesc sau ie pățuncazâ. A- 
semenea abateri ale organelor sil
vice trebuie grabnic lichidate Fie
care agent silvic trebuie să înțelea
gă că este dator să lupte cu hotă- 
rîre pentru respectarea nortnelox 
silvice, pentru lichidarea în cel 
mai scurt timp a pățunatului abu
ziv ți ilegal în păduri, pentru întă
rirea disciplinei în muncă și dez
voltarea spiritului de răspundere 
personală față de bunul poporului 
încredințat spre gospodărire.

pe Ina 
Patreșui-Lupeni 
lobsueU care deservesc 

linia Petroșani — Lupeni au 
următoarele ore de plecare 
din stația Petroșani: 6,30; 
9,90; 14,00; 17,00;
19.20.
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ÍN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DINHittattá grevista din țările Mii Laliié
este îndreptată întpBiriva roonopotarilor S. II. J. Lucrările Consiliului de
BOGOTA 10 (Agerpres). — 

TASS anunță :
După cum transmite corespon

dentul agenției Prensa Latina, 
muncitorii de la întreprinderea 
americană „Columbian Petroleum 
Company“ au declarat grevă în 
urma refuzului societății de a 
majora salariile și de a îmbu
nătăți condițiile de trai ale oa
menilor muncii. Se anunță de a- 
semenea că greviștii cer spriji
nul lucrătorilor de la alte între
prinderi.

Federația califică drept trădă
tori de patrie pe ¡toate persoanele 
care au luat parte la tratativele 
în urma cărora a fost încheiat

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

In sprijinul dezvoltării continue a relațiilor 
comerciale sovieto-italiene

ROMA 10 (Agerpres).
Ziarul „Ventaguattro Ore“ 

organul Confederației industria
șilor din Italia a publicat un ar
ticol în care îndeamnă guvernul 
italian să sporească schimbul de 
mărfuri al Italiei cu U.R.S.S. și 
cu celelalte țări ale lagărului 
socialist. Ziarul cere mărirea a- 
Iocațiilor de stat pentru expor-

----------------- o---------------—

Congresul internațional de orientalistică
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS anunță:
La cel de-al 25-lea Congres internațional de orientalistică, 

care și-a început lucrările la 9 august la Moscova, Bobodjan Ga
furov, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare în fața participanților și oaspeților la Con
gres.

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

„Sînt fericit că am reușit să scap de serviciul 
în armata americană“

MOSCOVA 10 Agerpres} —> 
TASS anunță :

Sînt foarte fericit că am reu
șit să scap de serviciul în ar
mata americană, să ma despart 
definitiv de Occident, să devin 
cetățean al Uniunii Sovietice fi 
să iau parte la munca pașnica 
în care văd viitorul omenirii, a 
declarat fostul militar american 
Jossepb Dutkanich, într-o cuvîn- 
tare rostită la postul de televi
ziune Moscova.

Conferinfa de presă 
a lui Herter

WASHINGTON 10 (Agerpres)
In cadrul unei conferințe de 

presă organizată de secreta-rul 
de Stat Herter, corespondenții dte 
presă au manifestat un mare in
teres față de problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
Răspunzînd la diferite întrebări, 
Herter a amintit că Statele Uni
te au renunțat încă din ianuarie 
la moratoriul asupra efectuării 
experiențelor nucleare. Statele 
Unite,' a spus el, sînt libere să 
efectueze experiențe atunci cînd 
vor considera că acest lucru este 
necesar.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la ordinea de zi a con
ferinței Organizației statelor a- 
mericane Herter a spus că la 
conferință va fi discutată pro
blema Cubei.

La întrebarea ce scopuri vor 
urmări Statele Unite ale Amerî- 
cii la această conferință, Herter 
a făcut aluzie, în expresii vagi, 
la faptul că S.U.A. ar dori crea
rea unui bloc anticuban al țărilor 
latino-americane.

In formulări și mai confuze 
Herter a lăsat să se înțeleagă 
că în lupta împotriva revoluției 
cubane S.U.A. contează pe mij
loacele de subminare internă a 
Cubei.

„contractul umilitor“ cu societa
tea americană „Columbian Petro
leum Company“

După cum se anunță în San
tiago de Chile de 58 de zile du
rează greva pe care au declarat-o 
aproape 200.000 de mineri de la 
minele carbonifere. Sindicatul 
muncitorilor din industria cupru
lui face pregătiri în vederea unui 
„marș al foamei“ care va îi or
ganizat la 14 august.

Intr-o informație transmisă din 
Lima se spune că 350 d'e munci
tori de la întreprinderea ameri
cană „American Fox“ se află în 
grevă de peste 40 de zile.

tul de utilaj în U R.S.S. în sco
pul dezvoltării continue a rela
țiile comerciale italo-sovietice și 
pentru dezvoltarea comerțului cu 
celelalte țări socialiste.

Ziarul subliniază rolul impor
tant pe care pot să-l aibă pie
țele de desfacere din Europa ră
săriteană în cazul agravării 
stagnării economice prin care 
trec în prezent Ș.U.A.

Dutkanich, care este în vîrstă 
de 34 ani, fost cetățean al 
S.U.A., originar din Polonia, a 
servit 10 ani în armata ameri
cană. La sfîrfitul lunii iunie a.c. 
el a rupt cu lumea occidentală 
fi a solicitat guvernul sovietic 
să-i acorde azil politic. Cererea 
lui Dutkanich a fost aprobată.

Lovitura de stat 
din Laos

BANGKOK (Agerpres)
Corespondentul din Tailanda al 

agenției United Press Internațional 
anunță că în Laos a avut loc o lo
vitură de stat Conducătorii guver
nului proamerican din Laos au 
fost puși sub stare de arest.

• ANKARA. — Agenția Fran
ce Presse, relatează că la 8 august 
generalul Gürsel a făcut cunoscut 
corespondenților de presă la Is
tanbul că „primul obiectiv al nou
lui guvern turc este de a organiza 
alegerile generale în Turcia la 27 
mai 196T'-f dată care corespunde 
cu aniversarea primei revoluții 
turce.

• DAMASC. — După cum re
latează ziarul „Al. Vahda“, situa
ția politică internă din Iordania a 
devenit deosebit de încordată în 
ultimele zile. în orașe și sate sînt 
difuzate manifeste care cheamă po
porul să se elibereze de sub regi
mul existent. Cercurile guvernante 
din Iordania, subliniază ziarul, au 
arestat mai mulți patrioți iorda
nieni în principalele orașe ale ță
rii. Concomitent autoritățile poli
tice și militare au intensificat paza

NEW YORK. (Agerpres) — 
TASS anunță :

în ședința din noaptea de 8 spre 
9 august a Consiliului de Securi
tate a continuat examinarea situa
ției din Congo. Delegații Ceylonu
lui, Ecuadorului și Argentinei s-au 
pronunțat pentru retragerea cit 
mai grabnică a trupelor belgiene 
din Congo inclusiv din Katanga și 
pentru înlocuirea lor cu forțe ar
mate ale O.N.U. în același timp 
ei au îndemnat „la neamestec“ în 
treburile interne ale Congoului, a- 
dică la o politică ele concesii față 
de forțele imperialiste care desfă
șoară o activitate intensă în scopul 
scindării tinerei republici africane.

Reprezentanții puterilor occiden
tale — Italia, Anglia și Franța — 
l-au elogiat pe secretarul general 
al O.N.U., Hammarskjoeld, și pe 
locțiitorul său Bunche, pentru 
-„realizările uimitoare”- obținute în 
îndeplinirea hotărîtilor Organiza
ției Națiunilor Unite și au făcut 
complimente guvernului belgian ca
re a dat dovadă, după spusele lor, 
de „hotărîrea remarcabilă” de a 
îndeplini întrutotul rezoluția Con
siliului de Securitate. Potrivit de
clarațiilor acestor delegați, trupele 
O.N.U. trebuie să adopte o atitu- 3

-----------o-----------
Trupele guvernamentale congoleze 

intenționează să pătrundă în Katanga
LEOPOLDVILLE (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției Reuter, primul 
ministru al Republicii Congo, 
Patrîce Lumumba, a declarat la 
9 august, în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc 
la Leopoldville, că trupele gu
vernamentale congoleze intențio
nează să pătrundă în Katanga.

P. Lumumba a comunicat co
respondenților că comandantul

----------- o-----------
ULTIMELE EVENIMENTE

NEW YORK 10 (Agerpres).
După cum rezultă din știrile 

primite din Elisabetvilfe — ora
șul principal al provinciei con
goleze Katanga, unde s-a cuibă
rit guvernul marionetă a lui 
Chombe, armata belgiană înar
mează pe șefii triburilor dini a- 
ceastă provincie.

★
PARIS 10 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Elisabetville al agen
ției France Presse informațiile 
cu privire la rezultatele votului 
Consiliului! de Securitate în pro
blema trimiterii trupelor O.N.U. 
in Katanga a dat naștere unei 
profunde dezamăgiri și mîhnlri 

' ' —........................' ..

palatelor regale, a ministerelor și 
instituțiilor guvernamentale.

• BONN. — Recent; ziarele 
vest-germane au anunțat că minis
trul Educației din landul Rena- 
nia de Nord W est falia a dispus 
concedierea profesoarei vest-germa
ne E. Riemeck, de la colegiul din 
Febertal numai pentru faptul ț,ci 
are convingeri politice -de stingă“ 
fi pentru că a făcut vizite în 
Republica Democrată Germană.

• DELHI. — în orașul Dia- 
mond Harbour, statul Bengalul de 
vest, a fost constituită o filială a 
Asociației pentru dezvoltarea le
găturilor culturale indiano-sovietice, 
în cadrul festivității care a avut 
loc cu acest prilej vorbitorii, repre
zentanți ai vieții publice din acest 
oraș, au subliniat necesitatea întă
ririi continue a relațiilor de priete
nie între cele două țări. 

dine „foarte precaută” față de Ka
tanga pentru a nu se cornițe nici 
un amestec în treburile interne ale 
Congo-ului”.

Lewandowski, reprezentantul Po
loniei la O.N.U. a demonstrat în
treaga netemeinicie a încercărilor 
lui Hammarskjoeld de a justifica 
prin considerente juridice și poli
tice faptul că nu 'au fost trimise 
trupe O.N.U. în provincia Katan
ga care face parte integrantă din 
Gongo. Netrimiterea forțelor armate 
ale O.N.U. în Katanga, a spus el, 
este de fapt un act de complicitate 
cu amestecul Belgiei și altor state 
imperialiste în treburile interne ale 
Congo-ului.

Șef pi delegației Uniunii Sovie
tice, V. V. Kuznețov care a luat 
din nou cuvîntul, a spus că guver
nul sovietic se situează ferm pe 
poziția neamestecului în treburile 
interne ale altor state. Guvernul 
belgian, încâlcind rezoluția Consi
liului de Securitate și Carta 
O.N.U., se amestecă în mod gro
solan în treburile interne ale Con
go-ului. Călcînd în picioare voin
ța guvernului Congo-ului el încear
că să smulgă Republicii cea mai 
bogată provincie. în aceste condi
ții măsurile luate de Consiliul de 

suprem al armatei congoleze, 
generalul Victor Lundula, a fost 
împuternicit să mențină ordinea 
pe întreg teritoriul Republicii 
Congo.

Patrice Lumumba a declarat 
că Republica Congo nu va accep
ta tutela O.N.U. „Dorim colabo
rare și nu filantropie, a subliniat 
el. Vom dovedi că Repuhljca 
Congo este capabilă să-și condu
că treburile".

în rîndurile guvernului mario
netă al lui Chombe.

După cum arată coresponden
tul, Chombe, protejatul monopo
lurilor belgiene nu șî-a ascuns 
marți pesimismul propriu în le
gătură cu soarta viitoare a „ca
binetului" său.

★
NEW YORK 10 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul ziarului „New York Times“, 
Dag Hammarskjoeld, secretar 
general al O.N.U., și-a amînat 
plecarea în Congo care era fi
xată pentru 10 august, pentru a 
duce „tratative urgente" la New 
York cu reprezentanții belgieni 
și congolezi! în legătură cu pro
blema provinciei Katanga.

• BERLIN. — După cum rela
tează ziarul „Junge Welt“- la 8 
august au început în Bavaria ma
nevre ale unităților armatei S.U.A. 
staționate în Germania occidentală. 
Aceste manevre la care participă 
peste 12.000 de soldați precum fi 
3000 de autocamioane fi tancuri; 
au ca temă ofensiva în direcția 
frontierei R.D.G. „în condițiile ți
nui război atomic".

• LONDRA. — La 8 august 
s-a deschis la Londra cel de-al 
II-lea Congres pentru problemele 
combaterii criminalității, convocat 
din inițiativa O.N.U. La lucrările 
Congresului participă reprezentanți 
ai 55 de țâri ale lumii, printre care 
o delegație a Uniunii Sovietice în 
frunte cu L. N. Smirnov, vicepre
ședinte al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S.

• LONDRA. — După cum 
transmite agenția Reuter; muncito
rii din Aden au declarat o grevă 
de o oră în semn de protest îm
potriva proiectelor de lege cu pri
vire la conflictele de munca.

Securitate
Securitate pentru curmarea acestor 
acțiuni agresive corespund în mod 
strict Cartei O.N.U, și nu consti
tuie un amestec în treburile inter
ne ale Congo-ului.

Nu sîntem de părere, a conti
nuat Kuznețov, că trupele O.N.U. 
din Congo să fie primele care să 
manifeste vreo inițiativă în folosi
rea armelor. Dacă însă, în cursul 
înfăptuirii sarcinilor atribuite de 
Consiliul de Securitate ele vor fi 
întîmpinate cu ifhpotrivire armată, 
in virtutea autoapărării au dreptul 
să folosească toate mijloacele pen
tru înlăturarea acestor piedici.

V. V. Kuznețov a subliniat din 
nou că principalul mijloc de lichi
dare a situației deosebit de încor
date din Congo este retragerea 
imediată a trupelor belgiene. de pe 
teritoriul acestei republicii africa
ne.

A fost pus la vot apoi proiectul 
de rezoluție prezentat de delega
țiile Tunisiei și Ceylonului. Proiec
tul de rezoluție cere guvernului 
belgian să-și retragă de îndată tru
pele din provincia Katanga și de
clară că este necesar ca în această 
provincie să intre trupe O.N.U. 
Proiectul de rezoluție tunisiano-cey- 
lonez a fost aprobat cu 9 voturi 
(Tunisia, Ceylon, Uniunea Sovie
tică, Polonia, Anglia, Ecuador, 
Argentina, S.U.A., și reprezentan
tul lui Cian Kai-și) și două alA- 
neri (Franța și Italia).

V. V. Kuznețov a declarat că 
delegația sovietică nu insistă ca 
proiectul său de rezoluție să fie 
pus la vot.

La ora 4.30 dimineața, ora lo
cală, ședința Consiliului de Secu
ritate a luat sfîrșit.

PR08RAM DE RADIO
12 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as- 
ităzi, 9,00 Melodii populare, 9,30 
Prietena noastră cartea (relua
re), 9,50 Fragmente din opera 
„Wilhelm Teii“ de Rossini, 11,03 
Dansuri din operete, 11,35 Pro
gram de muzică populară inter
pretat de soliști și formații din 
țări prietene, 12,00 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. (Al. 
Graur (reluare), 13,05 Cîntă or* 
chestra de muzică populară a An
samblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia“, 15,50 Ce e nou în 
librării? 16,15 Vorbește Mosco
va! 18,00 „Pionierii cîntă parti
dul", 18,20 „Lupta poporului pen
tru libertate oglindită în creația 
compozitorilor noștri", 19,35 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie șî 
agricultură, 20,30 „PQțtatiyuî 
melodiilor“, muzică de estradă,
22.30 Poeme simfonice dle com
pozitori sovietici. PROGRAMUL' 
II. 14,07 Muzică populară romî- 
nească, 15,30 Din folclorul po
poarelor, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Program de tangourr,
18.30 Din creația compozitorului 
Elly Roman, 19,00 Vechi melpdil 
populare romînești, 19,30 Teatru 
la microfon : „Napoll, orașul 
milionarilor“. Comedie dé Edu- 
ardo de Filippo, 21,10 „Săp.tă- 
mîna muzicii R.P D. Coreene", 
22,00 „Inima mea te cîntă" —• 
muzică ușoară.

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

CINEMATOGRAFE
12 august

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE : Război și pace (seria 
Ii-a); AL. SAHIA : La doi pași 
de graniță; PETRI LA: Valurile 
Dunării; ANINOASA : Cei mari 
și cei mici; VULCAN : Prima zi 
de pace; CRIVIDIA : Amnarul 
fermecat (Responsabilii cinema
tografelor Lonea, Lupeni, Barbă- 
teni și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe lunp au
gust).
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