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In cinstea zilei de 23 August
Frontaliștîi în frunte

_________ . In întrecerea so- 
j cialistă pentru în

deplinirea sarci- 
; nilor trasate de 

cel de-al Hl-lea 
L Congres al P.M.R.

, i I- cu privire la spo
rirea producției de 

cărbune cocsificabil, minerii fron- 
taliști din sectorul III al minei 
Lupeni ocupă un loc de cinste. 
Mobilizați de organizația de 
partid, minerii de aici au extras 
în primele 7 luni ale acestui an 
pe calea sporirii continue a ran
damentelor mai bine de 1J,000 
tone de cărbune cocsificabil pes
te plan. De asemenea prin intro
ducerea armării metalice în a- 
batajele frontale, colectivul sec
torului a obținut peste 60 000 lei 
economii.

Rezultate frumoase în lupta 
pentru sporirea producției de 
cărbune cocsificabil au obținut 
minerii frontaliști din sectorul
III și în cursul zilelor ce au tre
cut de la începutul acestei luni, 
zile de întrecere avîntată desfă
șurată în cinstea celei de a 16-a 
aniversări a eliberării

-noastre. In primele zile 
^gugust ei și-au întrecut

de plan cu mai bine de 
de cărbune cocsificabil.
fea bătăliei pentru obținerea ci
nei producții sporite se situează 
minerii din brigada condusă de 
âhioancă loan care au dat peste 
plan 384 tone de cărbune cocsi
ficabil. Rezultate frumoase au 
obținut și brigăzile conduse de 
Ghioancă Sabin, Jurca Roman și 
Âbrudeanu Florian.

—=*=—

Randamente mari
Antrenați în întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 23 Au
gust, minerii de la Lonea obțin 
succese importante în lupta pen
tru realizarea de randamente 

" sporite.
In primele 9 zile ale lunii au

gust brigada minerului Zorilă 
loan de la sectorul IV a lucrat 
cu un randament mai mare decît 

planificat cu 1,261 
•post. Cu 1,130 tone pe 
plus a lucrat și brigada 
lui Pășcălău loan de la
IV al minei Lonea, iar 

de Miclea Panfil de la 
IV, în aceeași perioadă 
cu un randament sporit 
plan de 1,110 tone pe

patriei 
ale lunii 
sarcinile 
800 tone 
In frun-

tone pe 
post în 
mineru- 
sectorul 
brigada

Timar

condusă 
sectorul 
a lucrat 
față de 
post.

Brigăzile minerilor
Gheorghe și Toacă Ștefan de Ia 
sectorul V au realizat un spor 
la randamentul planificat de 
0,250 tone pe post.

« Brigada minerului Moraru Nicoiae de la sectorul I al mi-
* »iei Vulcan se numără printre fruntașii luptei pentru mai mult 
J cărbune cocsificabil. In cinstea zilei de 23 August, 
j brigăzii lui Moraru Nicoiae

♦

minerii 
! au dat în prima decadă a lunii 

curente 150 tone cărbune cocsificabil peste plan. IN CLIȘEU: 
Schimbul condus de minerul Prața Dumitru din brigada lui 
Moraru Nicoiae, înainte de intrarea în mină.

Fruntași pe sectop
Sporindu-și eforturile șl orga- 

nizîndu-și mai bine< 
la locurile 
de mineri 
vestiții al 
hotărîte să 
August cu 
semnate. Așa de exemplu, bri
gada condusă de mifierul Pop 
Irimie 
IX, la 
câvat

activitatea
de muncă, brigăzile 

de la sectorul V in- 
minei Aninoasa sînt 
întîmpine ziua de 23 
realizări cit mai în-

care lucrează Ia orizontul 
o lucrare specială, au ex- 
în 8 zile lucrătoare 130

—---------- o

m. c. de piatră depășind planul 
de săpări pe prima decadă cu 9 
Ia sută. Realizări bune pe pri
ma decadă a lunii august a ob
ținut și brigada de tineret con
dusă de utemîstul Berculianu 
Mafiei care lucrează la săparea 
unei galerii transversale.. Briga
da a reușit să sporească produc
tivitatea planificată cu 1 la 
șî să realizeze o înaintare în 
tră de 19* metri liniari.

sută 
pia-

Pe fiecare post
O tonă de cărbune în plus

Intr-o consfătuire de produc
ție, minerii. din brigada condusă 
de Heghediiș Dănilă de la sec
torul II al minei Aninoasa s-au 
angajat ca în cinstea zilei dte 
23 August să sporească produc
tivitatea muncii în abataj cu 
0,600 tone pe post. Lucrînd pe 
straiele 7, 8 și 9 în abataj fi
guri, brigada a scurtat timpul 
de evacuare al cărbunelui de la 
locul de muncă cu aproximativ 
30 la sută. Acest lucru a fost 
realizat în urma introducerii în 
abataj, lîngă frontul de cărbu
ne, a unor scocuri vechi care per
mite o alunecare mai .»ușoară a 
cărbunelui spre transportor șî 
deci o încărcare rapidă.. Astfel 
în prima decadă a lunii august

brigada a realizat 4,30 tone 
bune pe post față dte 3,30 
cat a fost planificat.

căr- 
tone

întreținerea și repararea coliviilor de la puțurile minei Pe
trila a fost încredințată brigăzii conduse de lăcătușul Terentică 
Nicoiae. In cinstea zilei de 
confecționeze o colivie nouă

Muncind cu mult avînt 
jamentul, terminînd colivia

IN CLIȘEU : Șeful d»

23 August brigada s-a angajat să 
pentru puțul principal.
brig ada a reușit să-și respecte anga- 
cu 8 zile înainte de termen, 
brigadă Terentică Nicoiae împreună 

cu brigada sa dfteutînd despre sarcinile ce le stau în față.
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• Ded

Brigada a primit diploma 
de onoare

Acum un an, pe la sfîrșitul lu
nii iulie, la comitetul U.TM. al 
minei Âninoasa a fost chemat tî
nărul" Crișan Iuliu, șeful unei e- 
chipe de reparat vagonete de la 
sectorul VI. In sediu îl așteptau 
mai mulți membri ai comitetului.

Tînărul venit din șut strtnse 
mîinile ce i se întindeau și ră
mase în așteptare privind între
bător la cei din jur. '

— Ce părere ai de Dedu Pa- 
vel, de Mîrcescu Dumitra și De- 
men Petru. Sînt muncitori har
nici, disciplinați? — întrebă se
cretarul comitetului U.T.M.

— Harnici, tovarășe secretar 
De cînd îi știu acești tineri tot 
în rîndul fruntașilor se țin — 
răspunse Crișan fără să ezite.

— Dar pe Patra Constantin, 
Tudoran Gheorghe, Asztalos 
mii și Birfom Gheorghe îi 
noști ?

— Ii cunosc, cum să nu-i 
nosc. Și aceștia sînt băieți 
nădejde. Poți face treabă cu ei,..

— Apoi, tocmai de asta te-am 
chemat. Să-ți încredințăm pe a- 
ceștî tineri și 'să faci treabă cu 
ei. Ce zici, ai vrea să conduci 
o brigadă de muncă patriotică?

Așa s-a înființat, la cererea 
tinerilor, prima brigadă de mun
că patriotică a sectorului VI la 
mina Aninoasa. A trecut un timp 
șî în exploatare, minerii au în
ceput să vorbească cu tot mai 
multă căldură despre succesele 
acestei brigăzi. Harnici și cu 
inițiativă, membrii brigăzii au 
dus la bun sfîrșit multe acțiuni. 
De exemplu, în fiecare lună ei. 
au colectat în medlie cîte 4000 
kg. fier vechi Au ajutat sectorul 
să elimine de la stocul de avarii 
sute de tone de cărbune. Au pres
tat peste 2000 de ore de muncă 
patriotică la înfrumusețarea in
cintei exploatării și omunei cre- 
înd zone verzi, construind ziduri 
de sprijin, executrnd’ pavaje sau 
demolări și alte lucrări.

Țmînd seama dte sarcinile ca
re stau în fața sectorului, bri
gada a participat și la montarea 
unor noi trasee de linii ferate.

E- 
cu-

cu- 
de

In urma acestei activități rodni
ce. lună de lună, valoarea eco
nomiilor înregistrate este de 
peste 30.000 lei. Acest exemplu 
a însuflețit și pe ceilalți tineri 
din sector. Ei au solicitat orga
nizației U.T.M. să se mai înfi
ințeze în sector astfel de brigăzi. 
Acum, ;n cadrul sectorului • VI 
sînt patru brigăzi de muncă pa-; 
trîotică care în activitatea lor 
obțin rezultate frumoase.

Nu de mult, cu ocazia unui bi
lanț făcut asupra muncii brigă
zilor de muncă patriotică de Ia 
mina Aninoasa s-a constatat că, 
brigada condusă de tînărul Cri
șan Iuliu a obținut cele mai fru
moase rezultate în activitatea sa 

"Și iată că, exact după un an, 
membrii comitetului l-au chemat 
din nou pe tînărul Crișan Iulin. 
De data âceasta în sala de festi
vități, și nu singur ci cu întrea
ga brigadă. Sala, înpodobită ca 
pentru un eveniment de seamă, 
era plină de tineri.

După ce diploma de onoare a 
Comitetului regional U.T.M. a 
fost decernată brigăzii lpi Cri
șan Iuliu, el a mulțumit emo
ționat :

— Ne vom strădui pe viitor 
să muncim și mai bine, să ne 
aducem tot mai mult contribuția, 
la lupta pentru cît mai multe e- 
conomii.

A. NICHIFOREL 
_____ —=★=—

LA MINA PETRILA 

Prevederile 
contractului colectiv 

se înfăptuiesc cu succes 
In cursul primului semestru 

al anului curent, marea majori
tate a angajamentelor reciproce 
luate în contractul colectiv din 
cadrul exploatării miniere Pe
tala, s-au realizat. Colectivul de 
muncitori și tehnicieni s-a anga
jat să reducă prețul de cost al 
producției de cărbune cu 1 leu 
pe tonă. Sub îndrumarea comi
tetului dte partid și cu sprijinul 
comitetului sindicatului. prin 
munca entuziastă a minerilor, ef- 
conomiâ realizată a a ¡uns la 3,06 
lei de fiecare tonă de cărbune., 
La fel, vitezele de avansare ap 
crescut, depășindu-se angajamen
tele asumate în această direcție 
cu 10 la sută.

Comitetul sindicatului a mobi
lizat muncitorii» tehnicienii și in
ginerii la întrecerea socialistă. 
In scopul stimulării fruntașilor 
se urmăresc realizările, se pre
miază cîștigătorii în întrecere șî 
se popularizează prin panouri 
de onoare și grafice.

In semestrul trecui, au fost Ir*-, 
< regi st rate la cabinetul tehnic 2fJ 

de inovații care au adus o ecoțh 
, nomie antecalculată de 426.000! 
•lei. Inovațiile propuse, ca de e-, 
xemplu cele ale tov. Somogyi Iu
liu sau mg. Stoicescu loan, în 
afară de economii la materiale,: 
energie, etc. aduc și importante 

’ reduceri îh timpul de muncă, con. 
‘ trfbuie la creșterea produNtivItă» 
ții nsndi.

S-®b obținut rezultate mulțu
mitoare șl pe tării» x^al-csltu 
raT Ăsttăi, s-au făcut amenajări 

'. importarife la terenul de sport. 
In fața exploatării, în locul ba
răcii insalubre care servea drept 
gară la trenul muncitorilor La- 

. nea—Petroșani, s-a clădit o fru
moasă și confortabilă sală de aș
teptare.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, s-a reușit realizarea ma
rii majorități a angajamentelor 
din contractul colectiv pe semes
trul I al anului 1960.

Cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., pune în fața minerilor 

Ing. FRANCISC DONIN 
mina Petrila

(CentiMiare In pag. 8-a) •

--------------------- . J
ABATAJULUI I 

perforatoarele intrară în func- f 
ție. Așa procedează Baciu 
fiecare zi...

Dovadă a hărniciei brigăzii 
sînt depășirile de plan, randa
mentele sporite cu care lucrea
ză. Randamentul planificai pe 
luna trecutăta fost depășit

C M W E T OR°*™Z*T°™L
Brigada din abatajul 1 

de pe stratul 3, condusă de to
varășul Baciu Grigore, e de
clarată fruntașă pe sector. La 
sectorul III al minei Petrii a, 
acest lucru pare firesc. Briga
da lui Baciu și-a cîștigat a- 

| preclerea unanimă a colectiv 
lui de aici

...In sala de apel s-a termi
nat pontajul Minerii se în
dreaptă spre puț, grăbiți să 
coboare în mină. Se dă sem- 

J naiul. In scurt timp colivia a- 
junge în adincul pămîntului.

Primul care părăsește coli
via e minerul Baciu. Purtînd 
în mînă lampa se îndreaptă 
spre abataj, respirînd aerul 
curat împins de la suprafață 
care creează condiții optime de 
muncă minerilor.

— Noroc bun tovarăși.. Cîte 
pline ați dat ?

Minerii din schimbul III se 
uită în ochii șefului de briga
dă. Șeful de schimb Apostol 
loan îi răspunde :

— Vagonetarul spune că a 
încărcat 10 vagonete de 
bune oaste...

— E bine. Azi însă va 
bui să dăm cu 20 tone de 
bune mai mult... Sîntem doar 
în întrecere. Să nu ne-d ia al
ții înainte.

A urmat apoi repartizarea 
de sarcini pentru fiecare mun
citor. După ce instrui pe mi
neri de felul cum să-și organi
zeze munca, brigadierul con
trola locul de muncă... Apoi
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47,6 la sută. Si în luna aceas- 1 
ta brigada obține succese de J 
seamă. Lună de lună 1 
realizează" în medie .t1 leu 
nomie pe tona de cărbune.

Organizîndu-și temeinic lo
cul de muncă, folosind din 
plin timpul de lucru și aipli- 
cînd pe scară largă metodele 
de lucru de mare productivi
tate, minerii de aici au cîști
gat întrecerea socialistă pe 
sector în cinstea Zilei mineru
lui.

brigada î 
leu eco- |
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Șeful de brigadă este un om I 
cu dra- * 
minerii l

i 
muncă, ț 

Grigore f

destoinic, el îndrumă 
goste și pricepere pe 
din brigada lui.

Pentru meritele in 
fotografia lui Baciu —. ;
se află Ia loc de cinste pe pa- ț 
noul fruntașilor în producție. ! 
Brigada lui Baciu caută să fie ț 
tot timpul demnă de încrede- ț 
rea ce i se -acordă.

Rezultatele muncii minerilor 
din abatajul I vest de pe stra
tul 3, orizontul X A sînt rod
nice. ele sînt închinate marii 
sărbători a poporului nostru — 
cea de-a 16-a aniversare a eli
berării patriei noastre de sub 
iugul fascist.

Z. ȘUȘTAC
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STEAGUL ROȘU

Istoria marc <
s 'i aresta vet «ta ttn orășel W 
regiunea Kaluga. Dar nu oricine 
Știe CĂ acest or#|> cu o
latie dt“ numai 17.000 de îdctii- 
tori, are o istorie mare, și inte
resantă. Despre el se pomenește 
pentru prima dată în documente 
vechi datînd din anul <410. în
temeietorul orașului este consi
derat Vladimlr Andreevic.i Hra- 
brîi — tovarășul de luptă al lui 
Dmitri Donskoi. La Maloîaros- 
laveț a locuit după întoarcerea 
din deportare A. N. Radișcev, o- 
rașul a fost Vizitat de N. V. Ge- 
gol și A. S. Pușkin. Pe străzile 
lui, hoardele lui Napoleon au su
ferit o înfrîngere rușinoasă. La 
muzeul orașului se pot citi și as
tăzi cuvintele lui Mihall Illario- 
novici Kutuzov; „Maloiaroslaveț 
— înseamnă hotarul invaziei, în
ceputul fugii și pieirii dușmani
lor'*.1'

i Invadatorii francezi au distrus 
orașul pînă în temelii. Dar el a 
renăscut din ruini și a înscris în 
istoria sa noi pagini glorioase. 
In 1905, feroviarii din Maloiaro- 
slaveț au fost printre primii ca
te au sprijinit Moscova revolu
ționară, au oprit circulația tre
nurilor, au început greva gene
rală. In 1941 aici au avut loc 
lupte crîncene pentru apărarea 
Moscovei.

Pagubele pricinuite de război 
raionului Maloiaroslaveț se ci
frează la 32 milioane ruble. Hit- 
ieriștii distruseseră din nou o- 
rașul, dar el a renăscut iarăși din 
ruine. Străzile sale noi se întind 
pe o lungime de peste 70 km 
A fost refăcută stația de cale fe
rată, depoul. In oraș au luat fi
ință noi întreprinderi industriale.

In prezent, Maloiaroslaveț este 
unul din -importantele orașe in
dustriale ale regiunii • Kaluga. 
Aici funcționează o uzină de re-
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Acest instrument interesant 
de măsurat a fost produs de 
fabrica de scule din Lenin
grad. Dispozitivul lui optic cu 
arc poate descoperi cea mai 
mică deviație a dimensiunilor,« 
unei piese de la normele sta-! 
bilite. Precizia măsurării este; 
de b zecime de miime de mi- ; 
limetru, ceea ce înseamnă a < 
miâ parte din grosimea unui; 
fir de păr.

Vasele maritime’ sovietice au 
ț transportat anul trecut, 73,5 
<’ milioane tone de mărfuri și 
: 13,8' milioane de pasageri. Flo- 
; ta Uniunii Sovietice se înno- 
; iește mereu. Recent a fost lan- 
■ sată la Leningrad motonava 
. oceanică „Andrei Zaharov“. 
' Această motonavă este de fapt 
; o uriașă fabrică plutitoare ca- 
m re va produce anual milioane 
!; de cutii de conserve, precum și 
J o mare cantitate de untură de 
« pește.

i uimi oraș mic 
'pirații mecanice, o fabrică de 
prelucrarea lemnului, o fabrică 
de cărămizi, una de articole de 
cauciuc. Iar în toamna anului 
trecut, depoul de locomotive cu 
aburi a fost transformat în de
pou cu locomotive electrice. Sec
torul' de cale ferată din Moscova 
și Maloiaroslaveț este electrificat.

Orașul este centrul unui mare 
raion agricol, din care fac parte 
5 sovhozuri și 15 colhozuri. In 
ultimul timp aici a crescut con
siderabil producția de produse a- 
gricole și animaliere.

A crescut și nivelul cultural al 
orașului. Vechii locuitori își mai 
amintesc că pe vremuri în între
gul raion exista o singură bi
bliotecă cu numai 70 de cărți. In 
prêtent numărul lor se ridică la 
zeci de mii. Orchestra che ama
tori de instrumente populare se 
bucură de un bun renume și pes
te hotarele regiunii. La Maloia- 
roslaveț există o ca3ă de cultu
ra, cinematografe, cluburi, o 
școală dte muzică.

Maloiaroslaveț — acest stră
vechi oraș rusesc — își reîn
noiește istoria. In aceste zile lo
cuitorii lui vor sărbători într-un 
cadru festiv cea de-a 550-a ani
versare a orașului.

Prima operetă 
a lui Tihon Hrennikov

Popularul compozitor sovietic 
Tihon Hrennikov, după 27 dte ani 
de activitate creatoare, a scris 
prima operetă —• „O sută de 
diavoli și o fată" în care ridi

culizează prejudecățile religioase. 
Tihon Hrennikov a abordat ade
sea genurile muzicale apropiate 
de operetă, el este autorul muzi
cii a multor comedii teatrale și 
cinematografice.

Filmul-balet 
„Othello“

Cunoscutul artist sovietic de 
balet Vahtang Ceabukiani a ter
minat recent turnarea filmului- 
balet „Othello" pe muzica compo
zitorului gruzin Aleksei Macea- 
variani. Ceabukiani este atît re
gizorul filmului cît și interpretul 
rolului principal.

Spectacolul „Othello" s-a bu
curat de un mare succes. In 1958 
Vahtang Ceabukiani a fost dis
tins cu Premiul Lenln pentru 
montarea acestui spectacol și 
interpretarea rolului lui Othello.

La fabrica
Pe malul Nistrului, la umbra 

unor copaci bătrîni, se înalță 
Corpurile de clădiri ale fabricii 
de confecții din Tiraspoi -— pri
ma întreprindere de muncă co
munistă din R.S S>. Moldove
nească. La poarta fabricii se o- 
presc tot mai des camioane și 
autobuse încărcate cu vizitatori, 
tot mai mare este teancul de 
scrisori de pe masa directorului 
fabricii. Această întreprindere, nu 
prea mare, atrage un mare nu
măr de oameni de cele mai di
verse profesiuni — savanți, eco 
nomiști, scriitori.

...Succesul, nu a fost obținut 
ușor. Amintindu-și de greutățile 
pe care a fost nevoit să le bi
ruie, membrii colectivului între
prinderii vorbesc cu recunoștință 
despre organizația de partid! a 
fabricii, despre conducătorii-co- 
muniști. Prima verigă căreia i-a 
acordat nrincipala atenție orga
nizația de partid a fost lupta 
pentru economii. Pînă noaptea 
tîrziu rămîneau aici trasatorii, 
inginerii, croitorii, tehnicienii, 
înarmați cu tot felul de mate
riale și șabloane oamenii făceau 
diferite propuneri, discutau cu 
pasiune și adesea se despărțeau

Extinderea suprafețelor 
cultivate în Kazahstan
In primul semestru al anului 

curent suprafața culturilor agri
cole din Kazahstan a reprezen
tat peste 28,5 milioane hectare

In comparație cu anul trecut 
suprafața semănăturilor s-a ex
tins considerabil, depășind de a- 
proximativ trei ori suprafața din 
1953 — înainte de valorificarea 
pămînturilor înțelenite. Suprafa
ța însămînțată din Kazahstan 
reprezintă în prezent a șaptea 
parte din suprafața totală a se
mănăturilor din U.R.S.S.

Valorificarea pămînturilor în- 
țelenite continuă. Pînă la sffrși- 
tul anului curent se prevede in
troducerea în circuitul agricol a 
încă peste 70.000 ha. de pămînt

Vaste lucrări de ameliorări 
în vestul Ucrainei

In vestul Ucrainei s-a început 
înfăptuirea unui vast program 
de valorificare a mlaștinilor șf 
a pămînturilor mlăștinoase Pî
nă în 1963 vor fi asanate și va
lorificate 600.000 ha. de astfel 
de pămînturi.

Calculele specialiștilor arată 
că valorificarea mlaștinilor va 
permite să se producă în plus 
25.000.000 chintale de sfeclă de 
zahăr, 50.000 000 chintale de fu
raje pentru nevoile zootehniei 
zeci de milioane de chintale 
alte produse agricole.

de

Mecanizarea complexă 
în cultura tutunului

Specialiștii gruzini au realizat 
pentru prima dată în isitoria cul
turii tutunului un automat pen
tru ruperea frunzelor dte tutun 
și înșirarea lor concomitentă pe 

de confecții din Tiraspol
supărați între ei și nemulțumiți 
unii de alții.

Dar aceste nopți nedormite nu 
s-au pierdut în zadar... Vestea 
despre nona metodă de croit — 
fără resturi — a făcut ocolul tu
turor întreprinderilor de confec
ții din țară. Fabrica primea zeci 
și sute de scrisori. Cei din Ti
raspoi își împărtășeau bucuroși 
experiența. însoțindu-și explica
țiile cu date economice. In pri
mul an de muncă după noua me
todă, întreprinderea a economi
sit 153.000 metri de țesături și 
a realizat o economie de peste 
2.000.000 ruble. Dar oamenii nu 
au bătut pasul pe loc. nu s-au 
declarat mulțumiți cu cele reali
zate. In 1959 economiștii fabri
cii au înscris în registrele lor de 
contabilitate o economie de 20 
milioane ruble.

In prezent stă ascunsă în fun
dul sertarelor ștampila cu in
scripția : „Calitatea III-a“. De 
pe conveierele fabricii se scoate 
o producție din care 98 la sută 
este de calitatea I. Ministerul 
Comerțului al R.S.S. Moldove
nești a dat dispoziție tuturor ba
zelor și magazinelor republicii 
să recepționeze confecțiile livra
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șnur. Automatul, care este în 8 
prezent supus probelor, va per- 8 
mite să se mecanizeze la inaxt-8 
mum cultura acestei plante teh-8 
nice. 8

In prezent, pe plantațiile de 8 
tutun din Gruzia se folosesc ma-8 
șini și unelte suspendate pe trac-g 
tor pentru plantarea răsadurilor ® 
de tutun în cuiburi așezate în | 
patrat, pentru cultivarea solului ° 
și înglobarea îngrășămintelor. 9 
De asemenea a 
rea în serie a 
pentru înșirarea 
tun pe șnur, 
munca a 40 de oameni.

început fabrica- ? 
mașinii „TN-4“ 2 
frunzelor de tu-„ 

care înlocuiește g 
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Biblioteci în taiga 
și în tundră

In tînărul oraș din taiga 
Mirnîi din R.S.SA. Iakută, cen-8 
trul industriei de diamante în| 
plină dezvoltare — s-a deschisg 
a 645-a bibliotecă publică. g 

înainte de revoluție, popoarele 8 
din această regiune nordică în-8 
depărtată erau analfabete, nu cu- 8 
noșteau nici cuvîntul „bibliote- § 
că“. In anul 1917, în Iakuția. ca-g 
re ocupa o, suprafață de peste 38 
milioane km. p. existau numai 8 
trei biblioteci orășenești. In pre-8

8
8
8
8
8 
I 
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curs de un an productivitatea £ 
muncii va crește cu 20 la sută, g 
Numai de pe urma unei sin- g 

^tT'bibHottóÍ’Twine ‘la 5001 «ure raționalizări se va reali- g 
, , ., . , , , „ , . 8 za o economie de 60.000 ruble, o

de locuitori de la sate. Folosi- g jhtr-un caiet se pot vedea de- g 
rea cărților este gratuită. Vînă-gsenaie cu crcioaiw colorate di-g 
lorii, pescarii, ciobanii turmelor 8 ferite cercuri, dreptunghiuri,^ 
de reni din tundră, care se gă-8 segmente. Sínt modele de crol-g 
sesc departe de așezările popu-« rc, ci‘ mai «-afionaia a cupto-g 
, , ... . .¿18 rului, prin aplicarea carora 9
late, capata cărți prin cluburile g brlgada își prt>pline să reali- g 
speciale volante, care adeseori 8 zeze o economie anuală de 7,5 g 
folosesc pentru acest scop elicop-8 tone de cupru. g
ferele. coooooooooooeoooooooooooooooooo»

te de fabrica din Tiraspoi fără 
a le mai controla calitatea. În
treprinderea garantează calitatea 
superioară a producției sale și 
este gata în orice moment să-și 
asume răspunderea chiar față de 
cel mai exigent cumpărător.

Comitetul de partid al între
prinderii întreține o strînsă le
gătură cu producția. Biroul de 
partid îndrumează pe agitatori 
să-și desfășoare în așa fel acti
vitatea lor propagandistică încît 
aceasta să fie combativă, concre
tă, legată de sarcinile practice 
ale construcției comuniste. Aces
tui țel îi este subordonată și a- 
gitația vizuală.

La intrarea în secție se poate 
vedea un uriaș panou cu urmă
toarea inscripție : „Tovarăși! Un 
procent de reducere a prețului de 
cost al producției fabricii echiva
lează în decursul septenalului cu 
10.000 000 ruble. Din această su
mă se pot construi un club, o 
casă cu 98 de apartamente, o 
sală de sport, o grădiniță de co
pii și o creșă. Să îndeplinim sep- 
tenalul în cinci ani“.

Oamenii se pregătesc să în- 
tîmnine demn ziua de mîine — 
comunismul. Ei se ajută unii pe

8

comuniste, 
după acest 
fiecare din

întrecere 
pentru perfecționare 

complexă 
a îiecărei operații

Recent, brigăzii Iui Vasili 
Muraviov din sectorul de lăcă- 
tușerie și armătură al secției 
de montare a turbinelor de la 
Uzina „Elektrosila“ din Lenln. 
grad i s-a decernat titlul de 
brigadă a muncii 
Chiar a doua zi 
mare eveniment, 
cei șapte membri ai brigăzii 
venind la locul lui de muncă 
și-a pus întrebarea cum va 
lucra el mai departe. Fiecare £ 
din ei își cunoaște la perfec- § 
ție munca, îndeplinește repede 8 
și precis fiecare operație, dă 8 
numai producție de calitate 8 
bună. Totuși nici unul din el 8 
nu și-a propus să meargă și 2 
de acum înainte pe drumul 5 
de ia bătătorit. 5

Așa ă luat naștere întrece
rea pentru perfecționarea com
plexă a fiecărei operații. A- 
ceasta înseamnă că numai în 
anul 1960 brigada de lăcătuși 
șl fierari a lui Muraviov va 
perfecționa cel puțin 250 ope
rații tehnologice principale în 
sectorul de armătură. In de- I 

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

alții să-și educe copiii, să-și re
pare casele, la caz de nevoie 
stau la căpătîiul unui tovarăș 
bolnav. Omul care a venit la 
bibliotecă să ia o carte nu mai 
este urmărit de ochiul zelos al 
bibliotecarului, iar casierul care 
a adus salariile pentru toți mem
brii .secției, se întoarce liniștit 
în biroul său. Oamenii semnea
ză pe statul de salarii și-și scot 
din pachetul de bancnote suma 
care li șe cuvine...

Muncitorii și specialiștii frec- 
ventează cu mult interes cercu
rile pentru studierea istoriei 
partidului, seminariile de econo
mie a întreprinderilor socialiste, 
cercurile științifico-ateiste, uni
versitatea serală de marxism-le- 
ninism. Peste 400 de muncitori 
de la fabrica de confecții din Ti
raspoi învață la școlile de cul
tură generală, școlile tehnice șf 
institutele serale

Din toate colțurile țării sovie
tice se primesc știri despre fap
tele glorioase în muncă ale oa
menilor sovietici, însuflețiți de 
hotărîrile Plenarei din iulie ' a 
C.C al P.C.L'.S. Apar mereu noi 
brigăzi, secții și întreprinderi ale 
muncii comuniste. Sfărîmînd nor
mele de producție învechite pă
șesc ferm înainte în frontul vic
torios general și lucrătorii fabri
cii de confecții din Tiraspoi.
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Mai multă atenție conducerii 
organizației de
Organizația de tineret consti

tuie legătura vie dintre partid 
și masele largi ale tineretului. 
Cu ajutorul U.T.M. partidul își 
exercită influența asupra tinere
tului, îl educă in spiritul comu
nismului. Totodată organizația 
de tineret este o prețioasă rezer
vă de cadre a partidului, din ca
re partidul ,își completează rîn- 
durile Conducerea, îndrumarea 
permanentă a activității organi
zațiilor IJ T M este una din în
datoririle statutare ale organe
lor și organizațiilor de partid.

Organele și organizațiile U.T.M. 
sînt subordonate direct organe
lor și organizațiilor de partid, 
conducerea de către partid con
stituind garanția succesului mun
cii ■ organizațiilor U.T.M. Condu
cerea de către partid a U.T.M. 
se manifestă prin conducerea po
litică. îndrumarea în muncă și 
controlul executării sarcinilor.

Multe din organizațiile fe 
partid din raionul nostru șî-au 
îmbunătățit munca de conducere 
a organizațiilor U.T.M In aceas
tă direcție mai există însă și u- 
nele lipsuri. Se mai întîmplă ca 
munca de conducere a organiza; 
ției U.T.M. să se rezume la șe
dințele de analiză, neglijînd con
trolul concret, pe teren al acti
vității organizațiilor de tineret.

Recent organizația de bază 
nr. 1 fe la mina Petrila a ana
lizat într-o adunare generală ac
tivitatea desfășurată de organi
zata U.T.M. din sector. Cu a- 
ceșt prilej au ieșit în relief o se
rie) de lipsuri legate de felul în 
eâ>e organizația de partid con
duce munca organizației U.T.M.

In adunarea generală biroul 
organizației de bază U.T.M. a 
prezentat un referat care n-a o- 
glindit nici pe departe adevăra
ta activitate a utemiștilor din 
sector. Această organizație nu
mără peste 120 utemiștl. Cu toa 
te acestea activitatea lasă de do
rit Biroul organizației de bază 
UT.M. nu s-a îngrijit de ținerea 
unor referate educative în fața 
utemiștilor, nu s-a ocupat de 
pregătirea temeinică a adunări
lor generate

Slab s-a muncit și în ceea ce 
privește atragerea în activitate 
a tinerilor neorganizați șt 
mobilizarea tineretului din 
tor în brigăzile de muncă 
triotică.

Lipsa de preocupare față 
munca organizației U.T.M., 
de educarea tinerilor reiese șî 
din faptul că birâul organizației 
fe b»ză nu cunoaște nici măcar 
cîți utemiști participă la activi
tatea culturală și artistică, nu se

———

LITERATURA TEHNICA

în 
sec- 
pa-

fe
Țață

Tractoare
de FL. BARBUI.ESCU

Problemele tratate în această 
lucrare se referă la : teoria, con
strucția, calculul și încercarea 
tractoarelor.

Se expun de asemenea proble
mele generale referitoare la mo
toarele de tractoare urmate de 
studiul teoretic al organelor de 
rulare, stabilirea treptelor de 
viteză și caracteristicile tractoa
relor

Protecția prin siguranțe 
fuzlblle Tn instalațiile 

pTnft la 1000 V
de B. L. AIZENBERG

In lucrare sînt tratate proble
mele alegerii raționale a sigu
ranțelor fuzibile pentru protecția 
Instalațiilor electrice cu tensiu
nea pînă la 1000 V. Sînt date 
caracteristicile constructive și de 
funcționare ale diverselor tipuri 
de siguranțe fuzibile și sînt des
crise metodele de asigurare a 
selectivității protecției prin si
guranțe fuzibile

Parale! cu tipurile de siguran
țe fuzibile fabricate în U.P.S.S.. 
se descriu tipurile și datele con
structive ale siguranțelor fuzi
bile fabricate în R P.R. De 
menea, se. indică durata de topi
re a fuzibileîor în caz de scurt
circuit, respectiv posibilitatea a- 
sigurării selectivității protecției 
cu ajutorul a două siguranțe le
gate în serie.

ase-

privința muncii orga- 
nb se stă bine. Adu 
țin rar, cotizațiile 
abia în proporție 
sută.

dă atenție 
tineret.

Nici în 
nizatorîce 
nările' se 
încasează 
«0—85 la

O bună parte din lipsuri 
datdresc biroului organizației 
bază U.T.M. care nu s-a stră
duit să muncească în așa fel în
cît să justifice încrederea acor
dată de utemiștii din sector.

Alunea slabă dusă în ceea ce 
privește viața de organizație și 
mai ales în privința educării s-a 
reflectat în mod negativ asupra 
comportării utemiștilor în pro
ducție și activitatea obștească. In 
sector se manifestă uneori ca
zuri de indisciplină, dar birouF 
organizației de bază U.T.M. tre
ce cu vederea acestea, nu luptă 
suficient pentru a imprima dis
ciplina în rfndurile tineretului.

Multe din lipsurile manifestate 
în activitatea organizației U T.M. 
din sectorul I al minei Petrila 
puteau fi prevenite sau înlătu
rate dacă biroul organizației de 
bază de partid s-ar fi interesat 
mai mult de îmbunătățirea me
todelor de conducere a organi
zației U.T.M., dacă comuniștii 
din sector s-ar fi preocupat de 
îndrumarea tineretului.

Este știut faptul că de munca 
organizației U.T M. răspunde în 
primul rtnd secretarul organiza
ției de bază de partid care tre
buie să îndrume, să controleze 
permanent activitatea organiza
ției U.T.M. A lăsa munca cu or
ganizația U.T.M. pe seama unui 
singur tovarăș din biroul orga
nizației de bază, care răspunde 
de munca organizațiilor de masă 
șî a analiza doar la cîteva luni 
activitatea U.T.M. în adunări ge
nerale, nu poate să ducă la re
zultate bune.

Biroul organizației de bază nr. 
1 de la mina Petrila (secretar 
tov Beres Ștefan) trebuie să-ș! 
îmbunătățească munca în direc
ția conducerii organizației U.T.M., 
să asigure acesteia o îndrumare 
concretă, permanentă, pentru că 
numai astfel tinerii din sector 
voi- putea aduce o contribuție pe 
măsura posibilităților lor la în
făptuirea 
săvîrșirea 
în patria

sarcinilor puse fe de- 
construcției sociali,sie 

noastră.
P. UNG UP

Prin reorganizarea sistemului 
de aprovizionare, economii importante 

înainte de introducerea siste
mului centralizat de aprovizio
nare a unităților C.C.V.J. cu ma
teriale, piese de schimb și uti
laje, deservirea unităților se fă
cea astfel: fiecare unitate folo
sea pentru nevoile sale de trans
port cîte un camion pe zi, iar 
minele Lupeni, Lonea și Aninoa
sa chiar două sau mai multe. 
Circulația acestor camioane în 
toate direcțiile prin Valea Jiului 
rezolva sarcinile de aproviziona
re imediate ale exploatărilor, în
să fără un program de transport 
dinainte fixat. Fiecare camion • 
era însoțit de cîte o echipă <ie 4 muncitori (în medie) pentru 
manipularea materialelor.

Din fișele de evidență zilnică 
întocmite în mod special pentru 
urmărirea activității camioanelor 
în perioada 26 februarie — 10 
martie 1960 (12 zile lucrătoare) 
a reieșit că pe totalul unităților 
C C V.J erau antrenate în pro
cesul aprovizionării cu materiale 
13 autocamioane pe zi, cu cl*e 

4 muncitori încărcători-descărcă- 
tori pe fiecare mașină, asa încît 
cheltuielile lunare de transport 
în vechea formă de aprovizio
nare cu materiale, piese de schimb 
și utilaje se cifrau la 136.552 lei.

C.ăutîndu-se noi posibilități de 
reducere a cheltuielilor aferente 
transporturilor de materiale, pie 
se de schimb și utilaje de la de
pozitele Varnița și U.R.U.M.P. 
la unitățile C.C.V.J., s-a întocmit 
un studiu tehnico-economic cu 
propuneri concrete pentru elimi
narea deficiențelor constatate 
care a fost aprobat de către con-

mobilizării la joile de

de

Prevederile contractului colectiv 
se înfăptuiesc cu succes

(Urmare din pag. I-a)

sarcini importante în ce privește 
reducerea consumului de lemn. 
Deoarece nu s-a realizat volu
mul de lucrări propuse a se ar
ma cu prefabricate din beton și 
cu armături metalice, consumul 
specific de lemn se menține ridi
cat. Măsurile luate în ultimul 
timp de către conducerea exploa
tării vor duce la îmbunătățirea 
muncii șî pe această direcție.

Angajamentul colectivului de 
Ia exploatarea minieră 
în ce privește 
muncii este de 
post. Realizările 
mestru, deși sînt 
plan, totuși nu 
pînă la 99,6 Ia sută din angaja
ment. In semestrul al doilea, e- 
forturile muncitorilor. Inginerilor 
șî tehnicienilor trebuie să fie și 
mai mari. Trebuie să se asigure 
grupelor de mineri o asistență 
tehnică susținută; sprijinul mai
ștrilor mineri trebuie să devină 
mai eficient.

Prin extinderea întrecerii so
cialiste pe profesii, printr-o aten
ție mai mare fafă de utilizarea 

Petrila 
productivitatea 
1,120 tone pe 
pe primul se- 
simtitor peste 

se ridică decît

ducerea C.C.V.J. Astfel, de la 
data de 20 mai 1960 a început 
experimentarea deservirii centra
lizate cu materiale, piese de 
schimb și utilaje a unităților.

In linii mari, noul sistem de 
aprovizionare a fost organizat 
astfel : schema depozitului Var- 
nita a fost completată cu un dis
pecer principal și un merceolog, 
iar a depozitului de piese de 
schimb de la U.R.U.M.P cu un 
dispecer. S-au înființat 7 echipe 
de muncitori încărcători-descăr- 
cători formate din cîte 5 persoa
ne, pe depozite și rute. Autoba
za Petroșani și-a regrupat auto
camioanele astfel încît la cere
rea anticipată cu 24 ore a dis
pecerului principal de la Varnlța 
sau a dispecerului: de la 
U.R.U.M P. să poată pune la dis
poziție un număr de cca. 7 ma
șini. Pe baza cererilor întocmi
te de exploatări se pregătesc lo
turile de materiale, piese de 
schimb și utilaje la capacitatea 
mașinilor, astfel ca în cca. două 
zile să poată ajunge la unitățile 
ce le-au cerut.

Din evidențele contabile rezul
tă că cheltuielile de transport e- 
fectuate pe luna iunie se cifrează 
numai la 88.390 lei, rezultînd 
deci o economie medie lunară de 
48.162 lei.

Pînă la finele anului 1960, e- 
conomiile rezultate de pe urma 
introducerii sistemului centrali
zat de deservire vor fi de cca. 
340.000 lei

ing. O. ABRAHAM 
C.C.V.J.

lem-înlocuitorilor materialului 
nos, prin extinderea metodelor 
avansate de munca, sîntem con
vinși că în semestrul al doilea 
se vor obține realizări mai bu-; 
ne în traducerea în viață a pre- 

, devederilor contractului colectiv 
la mina Petrila.

NOTĂ

Abonafii cer reviste, 
nu promisiuni

Membrii organizației A.V.S.A.P. 
de la sectorul VI al minei Anî- 
noasa au făcut la începutul lunii 
mai a c. 66 de abonamente la 
revista „Apărarea patriei". Eanii 
pentru aceste abonamente au 
fost predați tov. Cătană Silvia, 
responsabilă cu difuzarea presei 
la mina Aninoasa. In luna iunie 
a. c. abonații sezisați de faptul 
că nu primesc revistele au cerut 
lămuriri. Maî întîi de la tov. Că
tană, iar mai tîrziu de la func
ționarii poștei. S-au făcut promi
siuni, dar revistele nicăieri.

Luna următoare și alte două 
încă... revistele tot n-au sosit

Motivul ? Ba că banii s-au văr
sat cu întîrziere, ba că nu i-a 
primit poșta, ba că s-au vărsat 
pe alt trimestru. Abonații se în
treabă1 pe bună dreptate: De ce 
nu primesc abonamentele ? Or
ganele de resort trebuie să veri
fice această situație și să-i tra
gă la răspundere pe cei ce dau 
dovadă de neglijență

N. BULGARI) 
corespondent

• PUBLICITATE
!

ÎNTREPRINDERII 
DE EXPLORĂRI 

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

te< cu studii medii șl 7 ani 
vechime în funcții econonti- 
ce. Salariul: 1600—1850 Iei.

— Maiștri sondori și mai. 
ștri mecanici, cu diploma de 
maistru. S ai ari ui: 900—1380 
lei.

— Contabili principali, cu 
studii medii $1 2 aoi vechi
me. Salariul: 825—950 lei.

— Economist principal fi
nanciar, cu 3 ant vechime șl. 
studii economice superioara. 
Salariul: 1150—1350 lei.

— Tehnician principal me
canic, cu studii medii tehni
ce în specialitate și 3 ani 
vechime. Salariul: 900—1175 

' Iei.
— șef birou aprovizionare, 

cii 3—5 ani vechime și sta* 
dii economice superioare sau 
studii medii. Salariul 1350—■ 
1500 lei.

— Achizitor principal a- 
.provizionare. Salariul: 728
Met.

— Paznici cu acte legale 
aprobate. Salariul: 500—600 
lei.
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In legătură cu orarul ! 
autobuselor pe linia 

Petroșani-Lupenl
Autobusele caire deservesc 

li oi a Petroșani — Lupenă eu 
următoarele ore de plecare 
din stația Petroșani: 6,30; 
9,00; 11,20; 14,00; 17,00;
19,20.

muncii 
Jiului
I

IJ

Oameni ai 
din Valea 

C I T I Ț 

„STEABUL ROȘU
Pentru a primi ziarul 

.timp și firă întrerupere 
faceți abonamente

TRIMESTRIALE ;
Și SEMESTRELE* 

Primesc abonamente 

DIFUZORII VOLUIIIMI i 
din întreprinderi 

șl instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. I T. R

I



STEAGUL ROȘU )

Nota de răspuns a guvernului U.R.S.S. 
adresată guvernului Norvegiei

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 10 august A1. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a înmînat luf S. Ecke- 
land. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Norvegiei la Moscova 
nota de răspuns a guvernului so
vietic Ia nota din 22 iulie a gu
vernului Norvegiei.

Guvernul sovietic déclara că 
Norvegia este complice Ia vio
larea spațiului aerian al Uniunii 
Sovietice de către avionul mili
tar american „RB-47".

In nota sa, guvernul sovietic 
declară că întreaga răspundere 
pentru complicitatea Norvegiei 
la provocările primejdioase îm
potriva Uniunii Sovietice cade 
asupra guvernului norvegian.

In notă se arată că guvernul 
Norvegiei, negînd complicitatea 
autorităților norvegiene la pă
trunderea criminală a avionului 
militar american în spațiul ae
rian al U.R.S.S., reeditează pro
cedeul folosit și cu prilejul vio
lării de la 1 mai a frontierei de 
stat a Uniunii Sovietice de către

un avion militar „U-2" și anu
me neagă fapte evidente. Refe
ririle la uzanțele internaționale 
făcute de guvernul norvegian în 
nota sa nu au nîd! un temei în- 
trucîf în cazul respectiv nu este 
vorba despre zboruri obișnuite 
ale unor avioane ci despre zbo
ruri cu scopuri agresive și ostile 
față de Uniunea Sovietică.

Este cel puțin stranie încerca
rea guvernului norvegian de a 
prezenta ajutorul acordat avioa
nelor militare americane care să- 
vîrșesc acțiuni agresive împotri
va Uniunii Sovietice ca un act 
umanitar, se spune în notă.

Din logica guvernului norve
gian, se menționează în notă, 
rezultă că eî poate acorda spri
jin și acelor avioane americane 
care circulă deasupra Europei 
purtînd la bord bombe nucleare. 
„Nu există și nici nu pot exista 
norme internaționale care să Jus
tifice sprijinirea agresorului și 
participarea la acțiunile acestuia 
împotriva altor state. Acestea 
sînt considerentele de la care 
pornește și va porni guvernul 
sovietic".

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

Ciad-ul — al 21-lea stat independent 
în Africa

PARIS 11 (Agerpres).
Ieri, în orașul Fort Lamy a a- 

vut loc ceremonia proclamării in
dependentei Republicii Ciad. A- 
cesta este al 21-lea stat indepen
dent pe continentul african

it

Republica Ciad este situată în 
adîncul continentul african. La 
nord ea se învecinează cu Li
bia. la est cu Republica Sudan, 
ia vest cu Republica Niger, la 
sud cu Republica Africa Centra
lă. Suprafața țării este de 
1.288.000 km.p. Populația este de 
2.500.000 oameni din care 5.000 
europeni.
— crașul 
populație

Avîntul
pentru eliberare națională 
Africa care s-a intensificat după 
cel de-al doilea război mondial

s-a reflectat și asupra activizării 
luptei politice în Ciad. Această 
luptă i-a silit pe colonialiști să 
facă concesii. La sfîrșîtul anului
1959 Ciad-ul a fost proclamat re
publică. Dar nu s-a bucurat de 
drepturi de stat suveran. Voința 
poporului i-a silit pe colonialiști 
să facă noi concesii. La 12 Iulie
1960 Debre, primul ministru al 
Franței, și Tombalbaie, primul 
ministru al Republicii Ciad, au 
semnat un acord cu privire la 
acordarea independenței Republi. 
cii Ciad. Ciad-ul rămîne mem
bru al comunității franceze

IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN CONGO

Declarația anualei ministru »miez lananha
LEOPOLDVILLE (Agerpres).
După cum transmite agenția Reuter, într-o declarație dată 

publicității la* 10 august, primul ministru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba, a mulțumit în numele guvernului congolez 
tuturor țărilor membre ale Consiliului de Securitate, care au ce
rut retragerea imediată a trupelor belgiene din provincia Katanga.

In declarație se vorbește despre acțiunile subversive ale co
lonialiștilor belgieni împotriva Congo-ului. Primul ministru ara
tă că belgienii taie firele telefonice și telegrafice. Din acest mo
tiv comunicația radiotelefonică cu șase provincii ale țării este în 
treruptă. In declarație se subliniază de asemenea că belgienii 
desfășoară o activitate subversivă în rînidurile studenților și spe
cialiștilor congolezi care studiază în Belgia, încercînd să îi or
ganizeze împotriva Republicii Congo.

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

Convorbirea înfre delegația Republicii Congo 
și Hammarskjoeld

Comunicatul
O.N.U. arată că în cursul con
vorbirii au fost examinate acțiu
nile O.N.U. în Congo, în deosebi 
în lumina rezoluțiilor adoptate 
de Consiliul de Securitate. Co
municatul arată de asemenea că 
„la această convorbire s-a ajuns 
la o deplină unitate de vederi".

(Agerpres). —

a sosit la Mos-

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 

ungare la Moscova
MOSCOVA 11 

TASS anunță :
La 11 august

cova, pentru a participa la fes
tivitatea deschiderii Expoziției 
industriale a Republicii Populare 
Ungare, o delegație guverna, 
mentală ungară în frunte cu pre
ședintele guvernului Ferenc Mfin- 
nich.

Pe aeroport au rostit cuvîntări 
Anastas Mikoian și Ferenc 
Munnich.

O

11 (Agerpres).
O.N.U. a comuni- 
august secretarul

SecretariatuluiNEW YORK 
Secretariatul 

cat că la 10 
general al O.N.U. a avut o con
vorbire cu delegația Republicii 
Congo venită la New York pen- 
iru a participa la ședința Consi
liului de Securitate.

-------------------O----------------—

Partidul Socialist din Belgia cere demisia 
guvernului Eyskens

BRUXELLES 11 (Agerpres).
Agenția France Presse anun

ță că la 10 august Partidul So
cialist din Belgia a dat publici
tății o declarație în care își ex
primă „regretul pentru faptul că 
din vina guvernului, Belgia a 
fost discreditată pe nedrept în 
ochii lumii“ și cere 
rea conștiincioasă a 
Consiliului de Securitate și cola
borare necondiționată cu autori
tățile O.N.U.“.

„îndeplirii- 
hotărîrilor

Departamentul de Stat 
nu permite șahiștilor 

americani să participe 
la Olimpiada 
de la Leipzig

NEW YORK II (Agerpres).
Departamentul de Stat al 

S.U.A. „a recomandat categoric“ 
Federației americane de șah să ' 
nu trimită echipa Statelor Unite 
la Olimpiada de șah care va a- 
vea loc în luna octombrie 1960 
la Leipzig (R. D. Germană).

Federația a cerut Departa
mentului de Stat să revină asu
pra acestei hotărîri. Spann, pre
ședintele federației a declarat că 
șahiștii americani consideră cam
pionatul de la Leipzig drepț o 
pregătire de mare importanți n 
vederea meciului de șah pe echi
pe 
re 
la

dintre U.R.S.S. și S.U.A.. ca
se va desfășura în mai 1961 
New York

Centrul administrativ 
Fort Lamy — are o 

de 30.000 de oameni. 
general al mi$cärli 

din

ir

Independența Clad-uluî a fost 
proclamată la 11 august, la mie
zul nopții. Ziua independenței a 
fost sărbătorită prin mari mani
festații populare.

... " • r T t T T » 4.. ..

„Partidul socialist, se spune 
în declarație, este de părere că 
guvernul lui Eyskens care s-a 
discreditat atît de mult în ochii 
opiniei publice belgiene și în o- 
chii opiniei publice internaționa- 
Te, nu se mai bucură de încrede
rea țării și trebuie să demisio
neze".

In încheiere partidul socialist 
cere convocarea grabnică a par
lamentului.

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

Mesajul de salut adresat 
de Partidul Socialist Popular din Cuba 

primului ministru Fidel Castro
HAVANA U (Agerpres).
„Ziua de 6 august va intra în 

istorie ca Ziua Cubei“ — a de
clarat Partidul Socialist Popu
lar din Cuba într-un mesaj de 
salut adresat primului ministru 
Fidel Castro, deoarece în acea 
zi guvernul cuban a adoptat ho- 
tărîrea istorică cu privire la na
ționalizarea majorității întreprin
derilor americane din Cuba. In 
mesajul său de salut publicat de 
ziarul „Noticias de Hoy“, Darți- 
dul Socialist Popular din Cuba, 
subliniază că această hotărîre 
aduce schimbări calitative în

>

Amănunte în

VIENTIANE 11 (Agerpres).
Corespondenții străini transmit 

unele amănunte în legătură cu 
lovitura de stat din Laos.

Lovitura de stat din capitala 
Laosului — Vientiane — a avut 
loc în noaptea de 8 spre 9 au
gust. In ajun, membrii guver- 

^nuluf Laosului plecaseră din 
Vientiane în capitala religioasă 
a țării — Luan Prabam, la ce
remonia consacrată memoriei re
gelui care a murit anul trecut. 
Tot acolo se află și actualul re
ge al Laosului.

Curînd după miezul nopții, 
batalionul 2 de parașutiști co
mandat de căpitanul Kong Le a 
ocupat toate punctele strategice 
ale orașului, clădirea radiodifu
ziunii. poșta, aerodromul. Căpi
tanul Kong Le îl înlocuia tempo
rar pe comandantul batalionului 
care în acest timp nu era în 
Laos cî în drum din S.U.A. spre 
țară. Răsculaților li s-a alăturat 
o unitate 
la 6 km.
Timp de 
Vientiane 
furi. După cum subliniază cores
pondenții străini, in audă aces-

de tancuri, staționată 
de centrul orașului, 

aproximativ 2 ore, Ia 
s-au auzit împușcă-

legătură cu lovitura de stat 
din Laos

tuî fapt lovitura de stal s-a pro
dus aproape fără vărsare de 
sînge.

Parașutiștii au arestat nume
roase personalități din vechiul 
guvern și pe cîțiva conducători 
militari. Reședința ministrului de 
Război, Fumi Nosavan, care se 
afla în acest timp la Luan Pra
bam, a fost ținută sub un foc 
intens. .
creat de răsculați a adresat po
porului o serie de mesaje. EI a 
chemat poporul să mențină liniș
tea și a promis că va efectua 
reforme foarte importante în po
litica internă și externă. Princi
palele prevederi ale reformelor 
sînt: renunțarea la dependența 
slugarnică față de S U.A., pro
movarea unei politici de strictă 
neutralitate, lichidarea bazelor 
străine din țară, renunțarea la 
consilierii militari americani și 
francezi, încetarea războiului ci
vil fratricid, lupta împotriva co
rupției și epurarea aparatului 
administrativ.

„Comitetul revoluționar" și-a 
confirmat fidelitatea față de re
ge și a trimis un reprezentant 
la Luan Prabam pentru a expli-

procesul revoluționar din 
și deschide calea spre o 
fază în dezvoltarea țării, 
pas curajos și îndrăzneț, al gu
vernului cuban, se spune în me
saj, va înflăcăra inimile 
popoarelor Americii Latine și ale 
prietenilor revoluției cubane din 
întreaga lume* va da un nou im
puls puternicului' val de solida
ritate cu Cuba; împefriva impe
rialismului american“.

Partidul Socialist Popular din 
Cuba declară că va moBiliza șl 
pe viitor masele și le va uni în 
Jurul guvernului revoluționar. 
Dezvoltarea și îmbunătățirea 
producției, întărirea apărării na
ționale și sporirea vigilenței re
voluționare constituie sarcinile 
cele mai vitale și mai importan
te ale revoluției în etapa actua
lă, se subliniază în mesaj.

Cuba 
nouă 
Acest

tuturor

MOSCOVA — Organele soviet 
tice au stabilit că atașatul mili
tar al aerului al S.U.A. E. M. 
Kirton, desfășoară în U.R.S.S. o 
activitate incompatibilă cu sta
tutul de membru al corpului di
plomatic și au cerut să părăseas
că Uniunea Sovietică. Recent, 
Kirton și adjunctul său I. T. 
Macdonald au făcut o călătorie 
prin Curgan (dincolo de Ural). 
Kirton și Macdonald au fost re
ținuți in timp ce fotografiau o- 
biective militare. Li s-a confis
cat un film cu clișee repțgzen- 
tînd avioane și obiective ále in
dustriei militare șl citeva caiete 
de însemnări cu caracter de spio
naj.

Corn i tel u 1 revoluționar

ca regelui politica „comitetului 
revoluționar“. Totodată comitetul 
a propus prințului Suvanna Fu
ma, fost prim-ministru al Lao
sului, de asemenea membru al 
„comitetului revoluțiacar“ 
formeze gtnerunl

JudecSad
4 nr strfiK. 

din Laos a taaf 
S.UJL și pe pi 
cadrul bJoratai agresir SEATO 
— vecini cu Laosnl. Gtra timp 
agențiile străine au transmis cele 
mai contradictorii știri despre 
caracterul acestei lovituri de stat

In prezent, țările membre ale 
S.E.A.T.O. organizează de ur
gență consultări. După cum rela
tează posturile de radio din Tai- 
landa, guvernul tailandez este 
foarte neliniștit de evenimentele 
din Laos. Toate unitățile armate 
tailandeze sînt gata de luptă.

Fostul ministru de război al 
Laosului Fumi Nosavan, adver
sar înrăit al neutralității, adept 
al politicii americane a fugit din 
Laos in Tailanda. Coresponden
ții străini relatează că el va în
cepe, probabil, să adune forțe și 
să acționeze împotriva noului 
guvern.

BONN — Agenția France 
Presse relatează că la Î0 august 
a sosit la 
celarului 
nistru al 
millan $1 
Externe, lordul Home.

Bohn, la invitația can- 
Adenauer, primul mi- 7 

Marii Britanii, Mac- 
ministrul Afacerilor

PROGRAM DE RADIO

n« J- lirr-
11,25 Muzică din filme, 

12,00 „Săptămîna muzicii R.P.D. 
Coreene", 12,30 Din cîntecele ti
nerilor noștri compozitori, 13,05 
Concert popular, 14,30 Muzică 
populară oltenească, 15,25 Cîntă 
orchestra de muzică ușoară „E- 
lectrecord“, 15,50 Actualitatea li
terară în revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 „Tineri 
artiști, crescuți în anii puterii 
populare“, 17,45 Știința în sluj
ba păcii, 18,25 Concert pentru 
oamenii muncii aflați la odihnă, 
19,05 Pe teme internaționale. 
20,10 Cîntă Ioana Radu, 20,30 
Cine știe, cîștigă! 21.15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 14,07 
Melodii populare romînești, 14,30 
Muzică distractivă de compozi
tori sovietici, 15,00 Cîntece in-

21J30 Noi înregistrări de irezteă 
populară romînească, 22.00 Mu
zică de dans.

CINEMATOGRAFE
13 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Război și pace (seria 
II-a); AL. SAHIA: La doi pași 
de graniță; PETRILA : Valurile 
Dunării: LIVEZENI : Visul 
berat; ANINOASA: Cei mari și 
cei mici: VULCAN : Prima zi de 
pace. (Responsabilii cinemato
grafelor Lonea, Lupeni. Bărbă- 
teni și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe hma at- 
gust).
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