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LA MINA VULCAN

Randamente sporite
Minerii din 

Vulcan intîmpi-

lnflM«{ de mine
Gheorghe Bhewghiu-Dej" In 

universitar
secretar general al C.S.P.; Le- 
grand losif, inginer șef la 
U.R.U.M. Petroșani, Roman Pe
tru, director tehnic al' C.C.V.J., 
Nicorici Nicolae. șeful minei Pe- 
rila; Fodor losif și Nagy Bela, 
lectori la institut, Muller Alexan
dru, directorul Trustului minier 
Ardealul. Cu toții sînt fii de mun
citori sau foști muncitori, deve- 
niți ingineri pe băncile institu
tului din Petroșani.

Am citat doar cîteva nume, la 
întîmplare. Este însă mult mai 
mare numărul celor care într-o 
zi au plecat de acasă spunînd 
părinților lor muncitori sau to
varășilor lor de muncă din mine 
și uzine: „Plec la Institutul de 
mine din Petroșani“. Azi sînt in
gineri.

Minerii Văii Jiului au îndrăgit 
institutul. II consideră ca pe al 
lor, nu numai prin locul ocupat 
de zidurile lui, ci mai ales prin 
legătura sufletească dintre ei și 
cei care se pregătesc pe băncile 
lui. Se întîmplă des în aceste 
zile ca întrebînd vreun tînăr mi
ner ce mai face, să-ți răspundă : 
„Mă pregătesc să intru la in
stitut“. Dacă întîlnești vreun 
proaspăt absolvent de școală me
die și îl întrebi asupra planurilor 
lui de viitor, nu arareori auzi: 
„Ce altceva să fac cînd tatăl meu i 
este miner și am la cîțiva pași ’ 
Institutul de mine ? Merg la in- ’ 
stitut“. Dar sînt în țară și alte 
regiuni miniere, toate fiind re
prezentate în institut prin mun
citori și fii ai muncitorilor lor.

In scurtul timp de cînd exista, 
prin grija partidului și guvernu
lui, institutul s-a dezvoltat con
tinuu, ajungînd să fie comparau 
bil cu institutele similare au ¡tra
diție din străinătate. Studențifar 
institutului le sînt create toate 
condițiile pentru a deveni cadre 
tehnice superioare de o -’t» 
calificare. Sub conducerea cadre
lor didactice, ei se intereseză dă 
problemele actuale ale industriei

Conf. univ. GH. MASCA 
I. M. Petroșani

noului an
Valea Jiului își schimbă fața 

văzînd cu ochii. Și dacă noul ce 
apare zi de zi este prilej de tot 
atîtea satisfacții, gîndurile ni se 
mai îndreaptă uneori spre trecu
tul nu prea îndepărtat, cînd mi
nerii Văii Jiului se zbateau între 
mizeria materială și înapoierea 
culturală. Pe atunci trecea drept 
eveniment faptul cînd, un fiu de 
miner, reușind după multe greu
tăți să termine școala medie, a- 
jungea să se înscrie ta o facul
tate.

De atunci multe s-au schimbat 
în Valea Jiului. Nu ne mirăm 
dacă cei care n-au văzut-o în ul
timii ani, azi nu o mai recunosc. 
In anii care au trecut de la eli
berarea țării de sub jugul fas
cist, în Valea Jiului s-au petre
cut schimbări adînci. Pe drumul 
dieschis de 23 August, cei ce mun
cesc își făuresc o viață nouă. Car
tiere de locuințe noi și conforta
bile, străzi îngrijite, mine și u- 
zine noi se împletesc la fiecare 
pas cu mulțumirea de pe fața 
minerilor, care, după luptele și 
jerfele grele din trecut, își văd 
azi munca bucurînd-se de cea 
mai îțaltă cinstire.

Nou este în Valea Jiului și In
stitutul de mine „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej". Abia și-a încheiat al 
12-lea an de existență, dar con
tribuția sa la făurirea vieții noi 
în țara noastră e evidentă. Su
tele de ingineri plecați din in- 
situt sînt răspînd'iți pe întreg 
întinsul țării. Muncind în sub
teran sau ocupînd funcții de răs
pundere în aparatul de stat și 
economic, ei se înșiruîe cu cinste 
printre constructorii socialismu
lui în patria noastră. Mulți din
tre absolvenții institutului sînt 
fii de mineri sau au fost mineri 
ei înșiși. Filip Gheorghe, Ptesite 
losif, Florea Sabin, au pornit din 
mină spre băncile institutului; 
azi primul este inginer. 1a..pre- , 
parația Lupeni, al doilea esté șe
ful exploatării miniere fruntașe 
din Urieani, iar ultimul conduce 
preparația Petrila. Kovacs Eme- 
ric, este inginer șef de sector la 
mina Vulcan, Kovacs Gheorghe,
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mă ziua de 23 ? 
August cu suc- ( 
cese de seamă ( 
în muncă. La ( 
sectorul II — i 
sector care deți-) 
aur a tehnicia- ) 

nului“ — pe primele 11 zile? 
s-au înregistrat cele mai sem- ? 
nificative rezultate în ce pri- ( 
vește creșterea randamentului. ( 
Brigăzile miniere din acest S 
sector au atins randamente în- > 
tre 4,50—6,61 tone cărbune pe? 
post. Brigada de tineret con ? 
dusă de minerul Gantz Ștefan, ? 
de exemplu, lucrînd cu un ran- ( 
dament de 6,61 tone/post a ( 
dat în primele 10 zile ale lunii j 
august nu mai puțin de 500 tone ) 
cărbune cocsificabil peste plan, < 
Brigada condusă de Drob ( 
Gheorghe, din abatajul cameră )

1, în aceste zile de. între-

tone, a lui Negrescu Va- i 
— 4,86 tone pe post, bri- ) 

un (

I
?
■*(

!' nr. 1, în aceste zile de intre- 
cere a atins un randament de 
5,15 
sile 
gada lui Păcurar Traian 
randament de 4,59 tone ,pe post, 
fiecare dintre ei dînd peste plan 
cîte 200 tone cărbune cocsifi- 
cabii.

Atențiune, începe emisiunea stației de radioamplificare!
Minerii din Vulcan, ascultă in fiecare zi glasul tinerei crai

nice. Ea li se adresează întotdeauna cu căldură vorbind despre 
succesele lor în bătălia pentru sporirea și ieftinirea producției de 
cărbune cocsificabil, îi îndeamnă spre noi înfăptuiri.

Tov. Dumitraș Ana — Anuța cum- îi spun minerii — este de 
mai mulți ani responsabila stației de radioamplificare din Vulcan. 
In acest timp, ea a muncit cu hărnicie și pasiune.

IN CLIȘEU: Tinăra Dumitraș Ana vorbește Ia stația de ra
dioamplificare, despre succesele cu care întîmpină minerii vulcăneni 
ziua de 23 August.

In pregătiri —
) rezultate îmbucurătoare

Dacă sectorul II al mftiel 
Vulcan se situează în fruntea 
celorlalte în ce privește creș- 

1 terea randamentului în cărbu- 
' ne, sectorul IV al minei con- 
i duce în întrecere în ce privește 
i pregătirile.
i Brigăzile de la acest sector 
' s-au angajat, fiecare să obți
nă în această lună depășiri în
tre 15—20 m. c. excavați, de
pășiri cu care să întîmplnie 
sărbătoarea eliberării.

\ La sfîrșit de decadă, rezul-
* țațele întrecerii au fost dintre 

cele mai îmbucurătoare. Bri
gada de tineret condusă de Iovi 

i Traian lucrînd intr-un suitor 
pe stratul 18 a înregistrat o 

\ depășire de 14 m. c. față de 
'i prevederile planului. La rîndul 
i ei brigada condusă de Dușa 

J Gheorghe avea o depășire de 
? 13,9 m. c.

J

Succese ale mefalurgișfilor 
de la U. R.

Și-au depășit 
angajamentul anual

Zilele trecute 
secția construcții 
metalice de la 
U.R.U.M.P. în ca- 

'drulunet adunări 
generale a orga
nizației de partid 
ș fast . analizat 

felul în care secția își îndeplineș
te angajamentele asumate în 
trecerea socialistă 
lei de 23 August.

Colectivul secției 
ceputul anului s-a 
cursul acestui an să realizeze e- 
conomii peste plan în valoare de 
50.000 lei. Bilanțul făcut arată 
că au fost realizate pînă în pre
zent economii peste plan în va
loare de 51.352 lei.

La realizarea acestor impor
tante economii :au contribuit ino
vațiile realizate de tovarășii Cos- 
ma loan, Lupu Dumitru și Toth 
Iuliu a căror valoare se ridică 
la suma de 24.510 lei. Brigada 
de tinichigii condusă de comu- 

MțstulSVainici Ștefan, prin refo* 
losirea flanșelor vechi la confec-

f

;
în cinstea

la

în- 
zi-

în-

{

încă de la 
angajat ca în

M. P.
a 

de
ționarea tuburilor de aeraj, 
realizat economii în valoare 
12.284 lei. In toată secția au fost 
economisite materiale în valoare 
de 14.568 lei.

Ținînd cont de rezultatele ob
ținute colectivul secției de con
strucții metalice și-a mărit an
gajamentul cu încă 15.000 lei.

Au redus rebuturile
In lupta pentru reducerea con

tinuă a procentului de rebuturi 
metalurgiștii de la U.R.U.M.P 
obțin rezultate frumoase.

Bilanțul lunii iulie arată că la 
secția mecanică procentul de re
buturi a fost redus de la 0,5 la 
sută cît este procentul admis la 
0,03 la sută. Printre cei care 
s-au dovedit luptători activi pen
tru reducerea rebuturilor dînd. 
lucrări de calitate se numără fre
zorii Cioara losif, Kiss Alexan
dru și strungarii Szilagyi Alexan
dru și Calotă Nicolae

Succese importante a obținut 
și brigada condlusă de comunis
tul Kristály Ludovic de la secția 
turnătorie care a redus rebutu
rile la piesele de bronz cu I la 
sută.

(Continuare In pag. 3-a)
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cumva 
sîntem ?
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— Iți vine să-ți pui mîinile în 
cap — spuse cineva.

Ba eu zic. că-i mai bine 
umbrela — glumi cu amărăciu 
ne un tînăr.

Acest dialog avea loc în bi
roul tov. directoare a clubului 
minier Aninoasa. Poate vi s-ar 
părea ciudat că e nevoie de um
brelă în clubul din Aninoasa, dar 
asta-î realitatea. Cînd plouă a 
iară, începe să plouă și în club. 
Nu degeaba cîntă brigada artis
tică de agitație:

Plouă afară, plouă din belșug. 
Plouă afară, plouă și în club. 
Dacă ar veni cineva și ar ve-
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Vulcanul — oraș a] șomerilor pe timpul capitaliștilor — își trăiește în anii noștri o a doua tinerețe. După redeschi
derea minei, partidul și guvernul nostru au alocat numeroase fonduri pentru reconstrucția socialistă a orașului Vulcan. Lucră
rile se desfășoară cu mult avînt, dînd pînă acum roade bogate; s-au construit 20 de blocuri mari și frumoase care cuprind 
peste 500 apartamente, 3 cămine muncitorești cu 850 locuri, zeci de locuințe în șir cu cîte 2—4 apartamente, 7 localuri co
merciale, o piață nouă, un pavilion spitalicesc, o alimentare cu apă a orașului și alte asemenea obiective social-culturale. Numai 
anul trecut, în Vulcan au fost date în folosință 105 apartamente noi, iar anul acesta vor fi predate încă 194 apartamente.

IN CLIȘEE: Vedere parțială a noului Vulcan (stingă). Blocul G în care s-au deschis de curind noi magazine (dreapta).

dea cum stă
toată grija față de club a foru* 
lui tutelar e un fel de apă de 
ploaie. Asta ar zice-o cel care 
nu-i în cunoștință de cauză, dar 
noi care sîntem aici nu putem 
spune asta pentru că știm că nu 
ne tutelează pînă acum nimeni. 
Intr-un timp eram d'ați I.L.L.- 
ului care trebuia să ne repare > 
clubul. Cînd să zicem „hop” 
n-am mai sărit pentru că a ve
nit o adresă de Ia C.C.S. care a 
hotărît ca forul nostru tutelar;să 
fie exploatarea, minieră Aninoasa.

I.L.L. ne-a lăsat deci. Dar nici 
mina Aninoasa nu ne-a „înfiat“. 
Așa că pe noi ne spală ploaia în 
club. Ne întrebăm : cine ar tre
bui spălat pentru a ne vedea o- 
dată clubul reparat.

Cînd vezi cum se strică clă
direa clubului, ți se topește ini
ma de amărăciune I S-a „topit“ 
.colțul roșu“ din sala de lectu

ră, s-au „topit“ două acordeoa- 
ne în magazia clubului și se „ta- 
pește“ văzînd cu ochii tavanul 
clubului.

Natura e capricioasă în vâra 
asta. Ne întrebăm oare ce o fi la 
toamnă, în sezonul ploilor. Oi- 
cum, noi așteptăm să vedem poa
te pînă la toamnă se găsește ci
neva să ne repare clubul, ”î)oar 
„toamna se numără bobocii“ și 
sperăm că forul nostru tutelar, 
mina Aninoasa, va face repara
țiile necesare. Atunci brigada ar
tistică de agitație va scoate din 
programul său dialogul:

— El tovarăși, cum stăm cu 
reparațiile? In aer?

— Așa și așa... Dar cu daiHil 
Ia,., apă.

— Trist, dar adevărat...
Măcar de n-ar avea dreptate 

brigada 1

treaba ar zice ci

N. 'GHEORGHE 
corespondent
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TENIS DE MASA Competiții sportive organizate în cinstea zilei de 23 August

Faza pe regiune 
a „Voințiadei“

Sîmbătă și duminică în sala 
clubului Voința din Petroșani a 
avut loc faza regională la tenis 
de masă a întrecerilor sportive 
rezervate tinerilor din coopera
tivele meșteșugărești din regiu
nea Hunedoara denumită „Voin- 
țiada“.

Cei 12 sportivi participanți, 
reprezentînd raioanele Brad, Ha
țeg și Petroșani au luptat dîrz 
pentru ocuparea primelor locuri 
în clasament ceea ce le dă drep
tul de participare la faza pe 
zonă. Iată reprezentanții raio
nului Petroșani în ordinea 
clasificării lor: Pîs Tiberiu, O- 
prea Gheorghe și Ghirclși Eugen. 
La fete: Baban Ioana și Miile 
Paulina tot din Petroșani.

FOTBAL

Timp de două zile '(sîmbătă și 
duminică) pe terenul de sport 
Elevul din Petroșani s-au desfă
șurat întîlnirile de handbal în 7 
Ia care au participat patru din 
cele opt echipe calificate în toam
na aceasta în categoria A1 și ca
re vor activa în aceeași serie 
în campionatul viitor: Știința

i
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Succese
ale jucătorilor 

petroșăneni 
nerilor din Petroșani și în ace
lași timp de a constitui un mij-*' 
loc de pregătire a echipei Știin-«> 
ța Petroșani. Competiția a? 
oferit întreceri de înalt nivel teh-s 
nic și tactic abundînd în faze in-‘ 
teresante și spectaculoase. Cupa;

4

Maî zilele trecute, în gara mi
că din Petroșani a intrat o ma
șină. Pînă aici nimic deosebit. 
Aci intră dbar zilnic zeci de ma
șini începînd cu ■ autobusul ce 
face naveta Gara mică — Surduc 
și sfîrșind cu autocamioanele ce 
transportă diferite materiaile. 
Mașina cli pricina era însă de o 
construcție cum nu sînt multe în 
Valea Jiului. Șoferul a încetinit 
viteza/ a frînat. iar mașina s-a 
oprit ascultătoare.

— Ce o fi căuttnd aici auto- 
întreuau cu- 
așteptau tre- 
spre Petrila

„23 August“ disputată cu acest pri 
lej a fost cîștigată de handbaliș

Intîlnîri amicale
Toate echipele de fotbal din 

raionului nostru au susți
nut duminică întîlniri amicale 
în vederea unei cît mai bune pre
gătiri pentru începerea campio
natelor. La Vulcan, formația Mi
nerul din localitate a fost între
cută pe teren propriu de Minerul 
Pejrila cu scorul de 3—2. Un joc 
frumos a avut loc la Aninoasa 
unde Minerul a dispus de Rapid 
Deva cu 4t—2. Jiul s-a deplasat 
duminică la- Deva unde a obți
nut un rezultat de 3—1 cu Mine
rul din localitate far la Hune
doara, Corvinul a întrecut pe Mi
nerul Lup,eni cu 4—1.

MESERII
n-a fost înălțat tamburul și ro
țile din față ale auto-macaralel 
s-au ridicat de la pămînt.

— Urcați cît mai inulți în față 
strigă macaragiul

Sub greutatea a cîțiva oameni, 
auto-macaraua șl-a recăptăt e- 
chilibrul. O nouă opintire și tam
burul a început, încet, încet, să 
se înalțe, legănîndu-se ușor. Ca
mionul a intrat cu precauție sub 
tamburul suspendat doar de ca
blul subțire al 
manipulare de 
sul a început 
Cînd a atins 
riei, camionul 
clatine iar 
nească. Macaragiul ridică 
nou sus tamburul strigînd •

— Puneți niște scînduri 1
Apoi a coborît din nou povara, 

fixînd-o de parcă de acolo a fost 
crescută. Cablul putea pleca la 
timp la Runcul Mare, lîngă Hu
nedoara, unde va folosi la con
struirea unui nou funicular fo
restier.
I.U.T. I.ivezeni, Dinu
șterse sudoarea de pe frunte. Du
sese la bun sfîrșit o nouă sar
cină. Și cîte d»in acestea n-a fă
cut în munca sa de șofer-maca- 
ragiu 1 Deși are abia 27 de ani, 
șase din ei și l-a petrecut mun
cind pe macara. Ii place această 
meserie. Că stîlpii grei de ci
ment necesari rețelei de înaltă 
tensiune au fost urcați spre ba
zinul de captare a apei de la Lu- 
peni își are șl el părticica lui dte 
contribuție, așa cum a contribuit 
șî la montarea stîlpilor din car* 
fierul ce e în construcție la mar
ginea dinspre Livezeni a orașu
lui Petroșani.

La drept vorbind, meseria dte 
macaragiu e cea de a doua me
serie a lui Dinu Paul. Prima oară 
a învățat șoferia. Amîndouă în
să le-a îndrăgit. E și normal să 
le îndrăgească fiindcă amîndouă 
împreună îi aduc multe satis
facții...

macaralei. O nouă 
manivelă și colo* 

să coboare încet, 
platforma carose- 
a început să se 

scindările să troz- 
din

macaraua ? — se 
rioși oamenii care 
nul mic să-i ducă 
și Lonea.

S-au dumirit în 
auto-macara a sosit și un ca
mion. Din el a coborît un om. 
A privit la cablul ce sta înfășu
rat ca un șarpe pe tamburul de 
lemn ce se afla de mai multă vre
me în gara mică, apoi a spus ca 
pentru sine:

— N-o fi ușor de urcat 
transportat ditamai cablu.

— De urcat, se urcă el n-aveți 
nici o grijă — intră în vorbă șo
ferul auto-macaralei. Apoi spuse 
celor cîțiva muncitori din |ur. Să 
ridicăm drugul ăsta și să-l bă
găm în orificiul tamburei .

Douăsprezece brațe vînjoase au 
ridicat și fixat drugul în orifi
ciu. De el s-au fixat două cabluri 
de oțel pe care le-au agățat de 
cîrligul macaralei. Șoferul auto
macaralei a mai controlat încă- 
odată dacă totul e în regulă, a 
dat cîteva indicații conducătoru
lui auto cum să-și manevreze 
mașina, apoi a pornit motorul

— Nu-1 ridică — spuneau 
pesimiști. Are doar patru 

. de kg.
$ — Ce patru ! Cinci mii si

cu rînd. După

■>
11
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IN CLIȘEU: O fază la poarta echipei Dinamo Tg. Mureș din« 
întîlnirea Știința Petroșani —

Petroșani, Știința Craiova, Di
namo Tg. Mureș și Tehnometal 
Timișoara. Competiția, organiza
tă de Știința Petroșani, a avut 
scopul de a populariza această 
disciplină sportivă în rîndul ti-

Dinamo Tg. Mureș.

Și

unii 
mii

Auto-macaraglul de la 
Paul îșî

----------- ---------- ' — — 44-------- —----------- -------

Primul concurs de înot la Paroșeni
Cîteva săptămîni, un grup de 

tineri de lâ termocentrala Paro
șeni au lucrat voluntar pentru a- 
menajareș și curățirea ștrandului 
din localitate. La o săptămînă de 
la deschiderea Iui, asociația spor
tivă Energia a organizat primul 
concurs de înot la care au parti
cipat un număr de 20 de tineri. 
La juniori1 primele două locuri 
au fost ocupate d« Crainic Pe
tru și Grițișnic Nicolae. La se
niori pe primele locuri s-au cla
sat înotătorii Signeanu Vladimir, 
Wettel Roland și Lami Ștefan. 
La concurs au participat și alți 
tineri care au contribuit din plin

la amenajarea ștrandului. Deși 
la probele de înot nu s-au clasat 
pe primele locuri ei au fost to- 

, tuși fruntași la munca voluntară 
de curățirea ștrandului. Consem
năm deci și numele celor mai 
harnici dintre ei: Bulai Constan
tin, Chisăliță Vasile și Caleap 
Ioan.

Asociația sportivă Energia Pa- 
roșeni și-a propus organizarea 

• unor întreceri de natație (în mă
sura în
la care 

i ai altor 
i raion.
-O-------------

care timpul va permite) 
să participe și înotători 
asociații sportive din

. __ __  .. încă
tii petroșăneni care au dat do-^ vreo trei sute — ziceau alții. Dar 
vadă în primul rînd 1 ~ »•
voință și dte un 
tire satisfăcător. Alături de ju
cători cu multă 
Pintea, Barabaș, 
și tineri ca Drig Horia, unul din-i 
tre cei mai buni trăgători ai e-Z 
chipei petroșănene și portarul % 
Florea care a dovedit calități re-? 
marcabile. lată rezultatele teh-J 
nice: (în prima zi) Tehnometal? 
Timișoara — Dinamo Tg. Mureș,« 
9—14; Știința Petroșani — Ști-' 
ința Craiova, 25—17; (a doua'
zi) Știința Petroșani — DinamoJ 
Tg. Mureș 24—14; Știința Petro-; 
șani—Tehnometal Timișoara, 17—J 
18; Dinamo Tg. Mureș — Știința;} 
Craiova, 18—17. La fete echipa' 
Școlii sportive din Petroșani în- 
tîlnind formația C.S. Școlar Ar- 
ghita a învins cu 7—5. Astfel 
„Cupa 23 August“ a fost cucerită 
de handbaliștii petroșăneni.

S. BALOI 
corespondent

de multă 
nivel de prega-

experiență ca 
Sili, au apărut

dte ridicat tot îl ridică.
Cablul subțire al macaralei a 

început să se întindă tremurînd. 
Apoi s a încordat rămînînd în
țepenit. Motorul maracaralei a 
început să se opintească. încă

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

In Editura politică au apărut
Contribuții la Istoria politicii 

externe a U. R. S. S.
de I. F. IVAȘIN

Lucrarea, traducere din limba 
rusă, constituie un amplu studiu 
asupra politicii externe a Uniunii 
Sovietice între anii 1917 și 1959. 
Folosind un bogat material do
cumentar I. F. Ivașln face o a- 

I naiiză amănunțită a etapelor și 
r obiectivelor principale a-le pob- 
L ticii externe a statului sovietic, 
f relevînd eforturile stăruitoare 
[ depuse de U.R.S.S. pentru a a- 
f sigura pacea în lume.

D. CRIȘAN

Probleme Internaționale
Din cuprins: „Problema fun

damentală — apărarea păcii. Pe 
marginea documentelor Congre» 
sului al III-lea al P.M.R.“ de E 
Fîntînaru; „După torpilarea de 
către S.U.A. a conferinței la ni
vel înalt“ de E. Preda; „De la 
victorii vechi spre victorii noi'«? 
dte Z. Brumaru; „O singură țară 
— două lumi“ de A. Stanciu; 
„Baze și rachete" de V. Urum. 
Din „Note și comentarii“: „Un 
puternic factor de pace în Euro
pa“ de I. Ciubotaru.

IntTInire triunghiulară de ciclo-turism
Din inițiativa asociației spor- 

tive Parîngul Lonea. duminică 
a avut loc la Vulcan o întîlnire 
triunghiulară de ciclo-turism la 
care au fost invitați să participe 
și tineri din Aninoasa și Lupeni. 
Deși tinerii din Lupeni nu au 
răspuns la această invitație, to
tuși întîlnirea $i-a atins pe deplin 
scopul. La ora 10, o mare mul
țime de tineri au așteptat în cen
trul orașului Vulcan grupurile de

ciclo-turiști din Aninoasa și Lo
nea. Tinerii au schimbat mesaje, 
impresii. vorbindu-și reciproc 
despre munca lor. despre rezul
tatele obținute, căutînd de ase
menea să găsească posibilitatea 
de â extinde cît mai mult acest 
mijloc plăcut de a petrece tim
pul liber: ciclo-turismul. In în
cheierea întîlnirii triunghiulare 
au urmat cîteva ore dte dans.

IN CLIȘEUs Grupul celor 28 de tineri din Lonea trecind 
prin Petroșani spre Vulcan unde avea loc intilnirea triunghiulară 
< e cido-turism

Pregătiri pentru faza raionali a concursului cultural-sportiv

140 de tineri din Lonea se pregătesc intens
Pînă la data cînd va avea loc

faza raională a concursului cul
tural-sportiv au mai rămas doar 
10 zile. Iată dte ce în toate du
hurile din raion pregătirile pen
tru această întrecere a cîntecu- 
lui și jocului se desfășoară cu 
intensitate.

In repertoriile stabilite cu mult 
înainte în care s-a ținut seama 
în primul rînd de faptul că faza 
raională va avea loc chiar în zi
lele de 23—24 august au fost in
troduse puncte legate de ziua e- 
liberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. Corurile și fanfa
rele vor interpreta bucăți legate 
de 23 August, iar brigăzile artis
tice de agitație pregătesc scenete 
alegorice în care este evocat mo
mentul eliberării.

★

Nici pînă acum clubul din Lo
nea nu era destul de încăpător 
pentru numărul mare al tineri
lor artiști amatori dte aici. Dar 
în aceste zile cu adevărat sălile 
clubului au devenit parcă foarte 
strimte. Fiecare formație artisti
că în dorința de a se prezenta 
cît mai bine la concurs, ține să 
facă repetiții în fiecare zi. Dar 
unde să încapă deodată aproape

140 de tineri? S-a stabilit deci 
un program minuțios pe ore în 
care sălile sînt puse la dispozi
ția fiecărei formații. Asistîna o 
după-amiază întreagă la repeti
ții, e greu de spus care din for
mații este mai bine pregătită. Ai 
chiar impresia că repetițiile in
tense sînt de prisos atît de bine 
sînt executate punctele din pro
gram. Corul, cu toate că este 
lipsit de aportul multor tovarăși 
plecați în concediu, interpretează 
totuși cu aceeași forță, vigoare 
și siguranță cele 5 melodii cu 
care se va prezenta Ia. concurs 
din care cele mai reușite par a fi 
„Cîntec de înfrățire“ de V. Po- 
pcvicî și „Negruța" de I. Vidu. 
Fanfara, formată din 34 dte per
soane, va fi un „concurent“ pu
ternic al „campioanei“ din Lu
peni, prin executarea potpuriului 
popular „Zi de sărbătoare" și a 
unui potpuriu sovietic. In pri
vința selecționării soliștilor vo
cali și instrumentiști s-a ivit o 
neînțelegere. La faza raională 
este prevăzut să prezinte fiecare, 
club doar 2 soliști. De_ aici greu
tăți pentru conducerea clubului 
din Lonea asupra desemnării ce
lor doi, pentru că se par a fi la 
fel de talentați și Munteanu Ra>

fila. Badea Florica, Timonea Ma
ria, Rostaș C-tin și alți cîțiva. 
„Ambițioși“, soliștii au hotărît 
să se prezinte cu toții.. la con
curs.

Pînă acum brigada artistică 
de agitație din Aninoasa' a de
ținut fără întrerupere întîietatea. 
Fără a anticipa, se pare însă că 
la apropiatul concurs cultural- 
sportiv, cei din Lonea vor fi un 
pretendent destul de puternic la 
primul loc.

Programul brigăzii artistice de 
agitație din Lonea înfățișînd „O 
zi de odihnă“ cuprinde o adevă
rată trecere în revistă a succese
lor obținute dte mineri în ultimul 
timp.

împreună cu echipa de dan
suri brigada reușește să prezinte 
un interesant program plin de 
conținut și într-o formă artistică 
izbutită.

La faza raională a concursu
lui cultural-sportiv împreună cu 
artiștii amatori din Lonea, vor 
sosi la Petroșani și pește 40 de 
sportivi, care alături de toți cei
lalți tineri din raion veruți la 
concurs vor face ca în cele două 
zile estradele să răsune continuu 
de cîniecp și jocuri tinerești.

MIHAIL DUMITRESCU
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Pentru îmbunătățirea continuă a activității 
brigăzilor de tineret

Brigăzile de tineret de la ex
ploatările miniere ale Văii Jiu
lui s-au dovedit forme înaintate 
de organizare și mobilizare a ti
nerilor mineri la înfăptuirea sar
cinilor puse de partid în privin
ța sporirii producției de cărbune 
și reducerea continuă a prețului 
de cost. Numărul brigăzilor de 
tineret din sectoarele miniere ale 
Văii Jiului a crescut în cursul a- 
cestui an la 192. Ele au contri
buit din plin la succesele obți
nute de exploatările miniere în 
sporirea productivității muncii la 
peste o tonă de cărbune pe post 
pe C.C.V.J., la reducerea prețu
lui de cost. In perioada primului 
semestru, tineretul raionului nos
tru a realizat o economie de 
3.686 668 lei

In vederea intensificării luptei 
brigăzilor de tineret din minele 
Văii Jiului pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe care cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. le-a pus 
în fata industriei carbonifere, 
Comitetul raional U.T.M. a or- 

consfătuire a 
la mi- 

consiti- 
de ex-

ganizat recent o 
brigăzilor de tineret de 
nele de cărbuni.

Această consfătuire a 
tuit un adevărat schimb
periență pentru responsabilii bri
găzilor de tineret, tehnicienii și 
inginerii mineri care au partici
pat la consfătuire. Referatele ex
puse în consfătuire de către tov 
Velek Ioan, responsabilul de bri
gadă de tineret de la mina Lupeni, 
Bartha Francisc, responsabil de 
brigadă de tineret de Ia mina 

,Petrila despre activitatea brigă- 
bjlor lor, precum și referatul pre
zentat de tov. ing. Bolnavu Tu-

CHEMAREA 
Colectivului de tineri maiștri, tehnicieni și ingineri 
de la mina Petrila către toti tinerii maiștri, tehnicieni 

și ingineri din întreprinderile regiunii Hunedoara
6) Raționalizarea procesului 

tehnologic în transportul produc
ției.

7) încadrarea în cenușa admi
să, în indicele de granulațle și 
umiditate.

8) Crearea de condiții optime 
la locurile de muncă pentru re
ducerea efortului fizic ai munci
torilor.

9) Organizarea brigăzilor de 
tineret și Inițierea lor în întocmi 
rea programelor de lucru.

10) Revizuirea normelor teh
nice.

11) Fiecare maistru, tehnician 
și inginer să facă pînă Ia sfîrșî- 
tul anului o raționalizare saiu o 
inovație.

COLECTIVUL DE TINERI 
MAIȘTRI, TEHNICIENI ȘI 

INGINERI AL MINEI 
PETRILA

Cel de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R. și planul de stat pe ainul 
1960 pun Ini fața noastră, a tu
turor tinerilor maiștri, tehnicieni 
și ingineri, sarcini de mare răs
pundere privind creșterea produc, 
ției, productivității muncii, redu
cerea prețului de cost și sporirea 
acumulărilor socialiste

însuflețiți de hotărtrea C.C. al 
P.M R. și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mi ne cu privire la ridicarea ni
velului tehnic al producției, tine- 
rfjj tehnicieni, maiștri și ingineri 
de la minai Petrila au analizat cu 
simț de răspundere, în spirit cri
tic și autocritic munca lor, au 
cercetat cu spirit gospodăresc re
zervele existente lai fiecare loc 
de muncă, în fiecare sector, sec
ție șl atelier, și s-ai. angajat ca 
prin contribuție proprie, să rea
lizeze o economie de 10.000 
de fiecare maistru, tehnician 
inginer prin:

1) Ridicarea unei brigăzi
producție de către fiecare maistru, 
tehnician și inginer la nivelul 
brigăzilor fruntașe.

2) Introducerea tehnicii 
prin:

a) folosirea mașinii d- 
cat G.N.L.-30 la abatajele 
ră din stratul 3.

b) înlocuirea perfcrajului 
matic cu perforai electric 
crările în cărbune.

c) introducerea perforajului u- 
med la toate lucrările de pregă
tire în piatră.

3) Modificarea 
lucru în abatajele 
stratul 3, adaptat 
necesare pentru 
turilor metalice 
de încărcat.

4) Reducerea
lemn de la 44 m.c./1000 de 
cărbune la 42 m. c. 1000 de 
pc semestrul II al anului

5) Aplicarea unui sistem
cios de amplasare a găurilor de 
mină pentru reducerea număru
lui de capse.

tef
Și

de

noi

încăr- 
catne-

pneu- 
la lu-

sistemului de 
cameră din 
la condițiile 

folosirea armă-
și a mașinilor

consumului de 
tone 
tone 

1960. 
judi-

I

Pe marginea consfătuirii bri
găzilor de tineret din sectoarele 

miniere ale Văii Jiului

brigăzilor 
IV al mi-

dor despre contribuția 
de tineret din sectorul 
nei Petrila la realizarea sarcini
lor de plan, cît și discuțiile pur-

IN CLIȘEU: Aspect

tate pe marginea referatelor, am 
fost pline de învățăminte.

Succesele noastre, a arătat 
printre altele tov. Velek Ioan, se 
datoresc preocupării pe care o a- 
vem în brigadă pentru ca fiecare 
tînăr să aibă sarcini concrete, 
pentru întărirea răspunderii ti
nerilor față de îndeplinirea sar
cinilor de plan. Această brigadă 
își desfășoară activitatea pe baza

Smeură din Valea Jiului pentru export
Bogățiile munților noștri sînt 

an de an tot mai bine identifi
cate și valorificate. în folosul ce
lor ce muncesc. Alături de lem
nul atît de important în balan
ța economiei naționale, de 
nile bogate oferite de așa 
„goluri" ale vîrfurilor, de 
tul care a dus faima țării 
tre departe peste hotare, în 
ții noștri a fost identificată și 
este în măsură tot mai mare va
lorificată bogăția 
pădure — afine, 
etc Aceasta bogăție a existat și 
în trecut dar ea nu era valorifi
cată în mod organizat, constitu
ind hrana preferată a urșilor și a 
altor animale și păsări și numai 
o mică parte era folosită de oa
meni. Acum, de valorificarea ei 
se ocupă o întreprindere socia
listă — „Fructexport“ —, iar can
titățile mari de astfel de fructe 
strînse sînt destinate îndeosebi 
exportului, necesitățile interne 
fiind acoperite doar de o mică 
parte din volumul colectărilor ce 
se fac

pășu- 
zisele 
vîna- 
noas- 
mun-

fructelor de 
smeură, mure

★
Campania de strîngere a aces

tor fructe a început în Valea Jiu
lui, cu o lună și ceva în urmă. 

programelor de lucru pe care Ie 
întocmește lunar. In program 
sînt stabilite obiective concrete 
în privinja sporirii randamente
lor, realizării de economii, ac
țiuni de muncă patriotică. Briga
dierul Bartha Francisc a vorbit 
despre preocuparea brigăzii i lui 
în vederea ridicării calificării ti
nerilor. Prin îndrumarea tinerilor 
spre cursuri de calificare, prin-

b tinerilor la 
muncă, această brigadă 
să crească un măre nu- 
brigadieri și șefi dte 
fruntași în producție, 
aceștia se numără tov.

de lai consfătuire.

.tr-o preocupare continuă în ve
derea educării și ridicării pregă
tirii profesionale a 
locul de i 
a reușit 
măr de 
schimb 
Printre 
islai Mihai, Molnar Matei, Ene 
Ioan, Dobrătescu Ioan, Șântha 
Arpad. Despre experiența lor în 
conducerea brigăzilor de tineret, 
despre felul cum atrag tinerii 
mineri la activități educative în 
timpul liber, au vorbit și briga
dierii Cîrciumaru Victor, Tănase 
Gheorghe, Zorîlă Aurel și alții

Consfătuirea a scos în eviden
ță necesitatea ca organizațiile 
U.T.M. să acorde o deosebită a- 
tenție întăririi preocupării brigă
zilor de tineret pentru educarea 
tinerilor mineri : „Să muncim 
dar să și trăim în chip nou" — 
aceasta să fie lozinca brigăzilor 
de tineret. Consfătuirea a cerut 
de asemenea tinerilor tehnicieni 
șî ingineri să muncească mai 
mult pentru sprijinirea brigăzi
lor de tineret, ca acestea să de
vină colective fruntașe în aplica
rea tehnicii noi și în educarea 
tinerilor. In acest scop consfă
tuirea a primit cu o aprobare u- 
nanimă chemarea tinerilor tehni
cieni și ingineri de la mina Pe
trila către toți tinerii maiștri, 
tehnicieni și ingineri din între
prinderile regiunii Hunedoara.

La sfîrșitul consfătuirii, brigă
zii de tineret condusă' de tov. 
Cîrciumaru Victor de la mina Uri- 
cani i s-a decernat drapelul roșu 
de brigadă de tineret fruntașă pe 
Valea Jiului.

cu afinele, continuînd în prezent 
cu smeură, iar mai tîrziu cu mu
rea.

Subcentrele de colectare de la 
Cîmpu lui Neag, Bărbăteni, Li 
vezeni, Jieț, Voevodul și Aușel ale 
întreprinderii „Fructexport“-Sibiu 
au’strîns deja zeci de mii de kg 
de afine și smeură. Subcentrul 
din Livezeni, de exemplu, a strîns 
pînă în ziua de 12 august 13 500 
kg. afine și 4.800 kg. smeură. 
Cele mai mari cantități de smeu- 
ră le-au strîns însă subcentreb 
de colectare de la Cîmpu lui 
Neag, Bărbăteni și Voevodul. Pe 
coastele munților din jurul aces
tor subcentre culesul zmeurii se 
desfășoară din plin. In 
culegătorii aduc sute de coșuri 
cu smeură. Cu fiecare 
cantitatea de smeură 
crește mereu ajungînd în ziua de 
15 august la peste 100.C00 kg. 
pe Valea Jiului.

★
Culesul smeurii nu e o treabă 

ușoară așa cum poate și-o ima
ginează unii. Pentru a ajunge în 
smeurar trebuie parcurse uneori 
distante de kilometri, apoi cule
sul propriu-zis este aproape ne
despărțit de contactul cu... urzi-

fiecare zi

coș adus 
depozitată

(Urmare din pas. I-a) nerî și tehnicieni din producție 
care nutresc dorința d» a învăța 

noastre miniere, contribuind prin «pre a deveni %igineri ai
studii Ia rezolvarea lor. Sesiu
nile științifice studențești au do
vedit interesul studenților pentru 
aceste studii legate de problemele 
pe care le ridică munca în mine.

Practica de vară efectuată de 
unii studenți ai. institutului în 
U.R.S.S-, R. P. Polonă și R- S. 
Cehoslovacă, pe lîngă foloasele 
ce rezultă din schimburile de ex
periență pe linie profesională, a 
fost un prilej pentru legarea de 
prietenii, care au un rol deosebit 
în lupta pentru realizarea supre
mului ideal al omenirii: pacea.

Studenții institutului s-au a-, 
chitat cu cinste și în cadrul di
verselor concursuri și manifesta
ții studențești pe țară. Amintim 
doar că în anul trecut, ia con
cursul studențesc de matematică 
organizat de S.S.M.F., lă grupa 
respectivă studenții institutului 
nostru s-au situat pe primele 4 
locuri, înaintea studenților de la 
celelalte institute tehnice și po
litehnice din țară, iar o lucrare 
de automatizare a studenților 
noștri a fost menționată în ca
drul unei ședințe ă Academiei 
R.P.R.

Pe tărîm artistic, studenții au 
desfășurat o muncă .ce ie face 
cinste. Nu mai insistăm asupra 
activității sportive, cînd este 
știut că trei echipe sportive stu
dențești activează în cadrul cate
goriei A.

Cel de-al IILlea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
elaborat un măreț, plan de dez
voltare și mai vertiginoasă a e- 
conomiei naționale, de înflorire 
a patriei. Nivelul de trai al ce
lor ce muncesc se va ridica și 
mai mult. Din planul pe 6 ani 
industriei extractive îi revin sar
cini deosebit de importanțe.

In lumina acestor perspective, 
institutului nostru îi revin sar
cini sporite. înfăptuirea sarcini
lor planului de 6 ani și ale pla
nului de perspectivă, necesită ca
dre și mai numeroase de ingi
neri cu o înaltă pregătire. Fiilor 
oamenilor muncii, tinerilor mi-
VB

PROGRAM DE RADIO
17 august

Sfatul 
de as- 
(relua- 

romî- 
națio-
11,30
12,00

PROGRAMUL I. 7,30 
medicului, 8,00 Din preș«' 
tăzi, 9,30 Vreau să știu 
re), 9,50 Muzică populară 
nească și a minorităților 
nale, 11,03 Muzică ușoară, 
Pagini eroice <Üín opere, 
lectură din volumul de versuri 
„Cîntare Partidului“, 12,15 Mu-

—

cile. Rouă dimineților, pralungl- 
tă pe dosurile pîraielor, -și uneori 
burnițele de ploaie împiedică p« 
culegătorii de smeiiră să se a- 
funde adînc în smeuriș și să 
umple mai repede și cît mai bine 
coșurile. Tocmai de aceea smeu- 
ra culeasă și adusă la centrele de 
depozitare este bine plătită — 4 
Iei kg. — și, la doriiița culegă
torului, imediat. Plățile făcute 
pînă acum de subcentrele de co
lectare din Vafea Jiului depă
șesc 400 000 lei. sumă de care a 
beneficiat numeroase femei cas
nice și tineri care nu. au nici o 
calificare. '

Și, desigur, campania de strîn. 
gere a fructelor de pădure con
tinuă

Sute de mii de coșuri cu smeu
ră vor continua să coboare din 
smeurare spre centrele de colec
tare apropiind tot mai mult în
deplinirea sarcinii fixate de a 
strînge numai din Valea Jiului 
20 vagoane de fructe de pădure, 
noi sume de bani vor răsplăti 
munca culegătorilor și' astfel bo- 
băția fructelor de pădure altă
dată irosite va fi tot mai complet 
valorificată. 

T. TUFARU

triei miniere, le sînt asigurate 
toate condițiile. Ir» cadrul insti
tutului funcționează cursuri de 
pregătire pentru candidații care 
se vor prezenta la examenele de 
admitere din această toamnă. Zi
lele acestea, așa cum a-a mai a- 
nunțat în presa locală, va începe 
un nou ciclu de lecții și consul
tații pentru absolvenții de școli 
medii din acest an.

întreprinderile miniere au re
comandat o serie de muncitori și 
fii de muncitori, care acum se 
pregătesc să intre în institut. Nu
mărul lor. însă nu este sufidtent. 
Pînă la ținerea examenelor de 
admitere mai este puțin timp și 
trebuie folosit din plin pentru 
recomandarea a cît mai mulți ti
neri muncitori cu studii r tdi 
care să se prezinte la aceste e- 
xamene.

Alături de cei recomandați-de 
întreprinderi, pot veni în insti
tut,, fii ai oamenilor muncii care 
au pregătirea de bază corespun
zătoare și care doresc să îmbră
țișeze frumoasa profesiune de 
inginer minier. Studenții Institu
tului de mine, pe lîngă dreptu
rile ce le au studenții din cela
lalt e institute de învățămînt su
perior, primesc șl umiforme gra
tuite pe toată durata studiilor.

Absolvenții de școli medii sau 
școli echivalente, fii ai oameni
lor muncii, au ocazia să-și com
pleteze cunoștințele pentru a in
tra în număr mare în institut, 
iar celor intrați li se asigură 
toate condițiile pentru arși putea 
însuși o pregătire corespunză
toare noilor sarcini ale industriei 
noastre socialiste.

Institutul de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani, 
singurul institut de mine din ța
ră, așteaptă cu brațele deschise 
un număr cît mai mare de ti
neri dornici de a păși pe băncile 
lui, cu hotărîrea de a muncî, pen
tru a deVeni cadre tehnice cu o 
pregătire de înalt nivel ale in
dustriei noastre miniere.

zică populară oltenească, 13,09 
Concert de prînz, 14,16 Muzică 
ușoară, 15,40 Muzică de estradă, 
.16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din Industrie și agricultu
ră, 18,40 Valsuri de compozitori 
sovietici, 19,45 Tineri interpreți 
romîni de muzică ușoară, 20,30 
Compozitorii noștri cîntă eroii 
clasei muncitoare, 21,00 Din re
pertoriul violonistului Grigoraș 
Diniciț. PROGRAMUL II. 14,30 
Fragmente din opera „Aida" de 
Verdi, 15,30 Melodii ale popoa
relor, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Cîntece de luptă antifascism 
ie, 17,35 Muzică ușoară, 18,05 
Prietena noastră cartea: „Copii 
în auguat“ de Titel Constanți, 
neszu, 18,25 „Visurile noastre", 
program de cîntece pionierești, 
20,00 Pagini alese de muzică u. 
șoară romînească, 20,30 Cîntare 
Romîniei socialiste, 21.20 Emi- 
siiinea „Dragostea pentru patria 
și natura rusă în creația lui Rach- 
maninov“, montaj muzical-literar.

CINEMATOGRAFE
17 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Rămîi cu noi: AL. SA- 
HIA : Mexicul cîntă; PETRILA : 
Burghezul gentilon; ANINOASA: 
Intrigă și iubire; VULCAN: In 
pragul vieții; URICANI; Cei 
jnici și cei maxi
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II.R.S.S. a recunoscut Republica Congo
; MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS anunță:

Uniunea Sovietică a declarat că recunoaște Republica Congo 
(fostă colonie franceză) ca stat independent.

In mesajul adresat de N. S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., lui Fulbert Noulou, președintele și 
primul ministru al noii republici, se spune că Uniunea Sovietică 
ește gata să stabilească relații diplomatice cu Republica Congo 
și să facă schimb de reprezentanțe diplomatice.

N. S. Hrușciov iși exprimă speranța că stabilirea de relații 
prietenești Intre U.R.S.S. și Republica Congo va corespunde intere
selor celor două țări șl va contribui la întărirea păcii în lumea în
treagă.

o

13 ani de ia proclamarea independentei 
Indiei

In cursul tuturor acestor ani 
India a dus cu consecvență o 
politică externă de pace bazată 
pe principiile coexistenței pașni
ce. Ea se pronunță pentru des
tinderea încordării internaționale, 
pentru interzicerea armei nuclea
re, pentru dezarmarea generală 
și totală.

La. Delhi sărbătoriră Zilei in
dependenței a început dimineața 
în fața istoricului Fort Roșu cu 
înălțarea drapelului de stat. Mii 
de locuitori aî orașului Delhi au 
ținut să fie martorii acestui mo
ment emoționant și pentru a as
culta mesajul adresat poporului 
de către șeful guvernului indian, 
primul ministru Nehru.

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

DELHI 15 (Agerpres). 
La 15 august poporul 

a sărbătorit într-un cadru 
cea de-a i3-a aniversare 
clamării independenței țării. In
dia care și-a dobîndit indepen
dența cu prețul vieții a mii din 
cei mai buni fif și fiice ale sale 
se străduiește să lichideze moș
tenirea celor 200 de ani de domi
nație britanică, cu sărăcia și ră
mânerea în urmă. Dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei na- 

agriculturii, 
de trai al 

principalele

indian 
solemn 
a pro-

ționale, refacerea 
ridicarea nivelului 
populației — iată 
sarcini pe care și le-a propus ma
rele popor indian.

Agravarea situației în Spania 
franchistă

PARIS 15 (Agerpres).
Sub titlul „Atmosfera politică 

din Spania se schimbă“ săptămî- 
nalul francez „France Observa
teur" publică o corespondență 
din Madrid în care scoate în evi
dență faptul că Spania trece în 
momentul de față prin cea mai 
grea criză economică și politică 
din ultimii ani.

Săptămînalul subliniază că, 
îincercîrid să stăvilească nemul
țumirea poporului spaniol, regi
mul lui Franco recurge ia cele 
mai monstruoase metode de lai 
nUMPatărife poîițieF fasciste pînă 
la condamnările , pronunțate de 
triburtaleld militare. Săptămîna
lul arată că de la începutul anu
lui 1960 au fost pronunțate nu 
mai puțin de 20 de condamnări 
împotriva a numeroși intelec
tuali și muncitori sub învinui
rea dte propagandă subversivă 
împotriva statului fascist al Iu» 
Franco.

Săptămînalul francez mențio
nează că în ciuda atacurilor te
roriste ale franchiștilor lupta 
poporului spaniol n-a încetat nici 
o clipă, ci' tinde să 
torsătură în urma 
care trece Spania.

servateur" arată că în momentul 
de fată criza economică din Spa
nia a atins cele mai importante 
sectoare ale economiei spaniole 
cum sînt sectorul industriei me
talurgice, industria textilă, de 
hîrtie, construcții. Ca urmare a, 
acestei stagnări situația clasei 
muncitoare spaniole s-a înrăută
țit mult, nivelul de trai a scăzut, 
iar șomajul a crescut.

ia o nouă în- 
crizei prin 

„France Ob-

VIENTIANE 15 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

de presă, în ultimele zile, în 
Laos au avut, loc tratative între 
„comitetul revoluționar" care a 
preluat puterea în țară și guver
nul regal al Laosului, răsturnat 
în urma loviturii de stat din 9 
august și care se află în Luan 
Praban, fa 100 de mile de capi
tala Laosului — Vientiane. „Co
mitetul revoluționar** a insistat 
ca membrii guvernului răsturnat 
al lui Tiao Somsanit să vină în 
Vientiane .și să declare oficial că 
își dau demisia.

Fostul guvern regal și-a pre
zentat „condițiile de capitulare“. 
El insistă ca Laosul să rămînă 
și pe viitor în sfera blocului oc
cidental, că trupele străine să 
continue să staționeze în Laos 
ș: ca noul guvern, care trebuie 
să fie-creat în locul celui răs
turnat, să nu colaboreze cu ță
rile lagărului socialist.

Conducătorul „comitetului re
voluționar", Kong Le a declarat

R. A. U. trimite 500 soldați și ofițeri 
în Congo

CAIRO 15 (Agerpres).
Presa relatează că mareșalul 

Amer, comandantul suprem al 
forțelor armate ale R.A.U., a or
donat ca din subunitățile de pa- 
rașutiști ale R.A.U. să se forme
ze o subunitate militară alcătui
tă din 500 de soldați și ofițeri 
care va fi trimisă în Congo pen 
tru a îndeplini împreună cu tru
pele O.N.U. hotărîrea Consiliu
lui de Securitate cu privire la re-

In sprijinul luptei anticolonialiste 
a poporului congolez

tragerea tuturor trupelor belgie
ne de ocupație de pe teritoriul 
Republicii Congo.

Această subunitate de parașu- 
tiști va fi trimisă la Leopoldville 
în ziua de 16 august.

După cum relatează ziarele, 
trimiterea unei subunități mili
tare a R.A.U. în Congo a fost ce
rută în telegrama adresată de 
Hammarskjoeld, secretarul gene 
ral al O.N.U., președintelui Nas- 
ser.

Un reprezentant oficial al a- 
cestui comitet a informat pe zia
riști că această campanie va în
cepe la 25 august, în ziua des
chiderii la Leopoldville a confe
rinței la nivel înalt a reprezen
tanților țărilor africane. Fondu
rile strînse în cursul campaniei 
vor fi folosite pentru cumpărarea 
de alimente și medicamente pen
tru poporul congolez.

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

Partizanii pilii lip liban (oi inieniieiea instalării 
It baie miliiaie si tonlraniaiidaiea vizitelor 

navelor militare siiaine

PARIS 15 (Agerpres).
După cum 

gos corespondentul 
France Presse, comitetul nigerian 
de solidaritate cu Republica Con
go a chemat opinia publică din 
Nigeria să se alăture campaniei 
de sprijinire a luptei poporului 
congelez împotriva uneltirilor 
colonialiștilor.

transmite din La- 
agenției

_ BEIRUT 15 (Agerpres). —
Potrivit relatărilor presei liba

neze. o delegație a partizanilor 
păcii din Liban l-a vizitat pe pri
mul ministru Salam și i-a pre
zentat o petiție în care atrage 
atenția în mod serios guvernu
lui libanez în legătură cu unele 
tendin{e primejdioase pentru cau
za păcii manifestate în viata in
ternațională.

Iri petiție se arată că s-au ac
tivizat zborurile avioanelor mili
tare ale unor state mari purtînd

♦«4

Greva marinarilor englezi 
ia amploare

LONDRA 15 (Agerpres).
De trei zile continuă cu forță 

susținută greva marinarilor en
glezi care revendică majorarea 
salariilor. In rîndiurile greviști
lor se încadrează noi detașamen
te de marinari: echipajul navei 
de călători „Mauritania“ aflîn- 
du-se pe drum a hotărît să de
clare grevă atunci cînd va sosi 
în portul Săuthampton. Marina
rii de pe nava engleză „Quesn 
of Bermude“ care se află la New 
York au declarat o grevă de 24 
de ore în semn dte solidaritate cu 
tovarășii lor din Anglia.

Presa relatează că marinarilor
------- -------------------------------------------------■■¿=1=

că „condițiile" prezentate de 
membrii guvernului răsturnat de 
la putere sînt inacceptabile și a 
propus membrilor acestui guvern 
să se, prezinte la Vientiane pînă 
la 13 august ora 21.

Intrucît la data fixată mem
brii guvernului răsturnat nu au 
sosit Ța Vientiane, Adunarea Na
țională a Laosului aflată la Vien
tiane, la cererea maselor popu
lare. a dat vot de neîncredere în 
fostul guvern.

Corespondenții străini relatea
ză că la 14 sau 15 august va fi 
alcătuit 
prințul 
interviu 
dent al 
Fuma a 
ocupa această funcție decît în ca
zul cînd i-o va cere regele.

După cum reiese din știrile a- 
gențiilor străine, guvernul răs
turnat al lui Somsanit încurajat 
de imperialiști, se pregătește să 
dea o TovlTură forțelor revoluțio

noul guvern în frunte cu 
Suvânna Fuma. Intr-un 

acordat unui corespon- 
agenției Reuter. Suvanna 
declarat însă că el nu va

I

-

do

hi-
o-

li se vor alătura 100.000 de 
cheri din Anglia.

In porturile engleze stau 
inactivitate în total 83 de nave.

Autoritățile încearcă prin ame
nințări și arestări să intimideze 
pe greviști. La Liverpool au fost 
arestați trei marinari, la New- 
port s-a dat ordin să fie 
tale 9 persoane.

La 13 august aproximativ 
de marinari din Liverpool 
întrunit într-un miting la
au hotărît să organizeze la 16 
august o demonstrație de protest 
împotriva persecuțiilor la care îi 
supun patronii lor.

rn

■
ares-

1000
s-au
care

nare. Fostul ministru de Război 
Nosavan încearcă în prezent să 
se asigure de sprijin în sudul 
Laosului. Dar, după cum se re
latează, încercările sînt fără suc
ces. Nici chiar la Luan Praban 
soldații nu vor să aibă nimic co
mun cu guvernul reacționar al 
lui Somsanit, răsturnat de po
por.

Intre 
ționar" 
puterii 
dintele 
a numit comandanți în patru re
giuni. Ei au și plecat cu avio
nul să-și preia funcțiile. Astfel 
puterea „comitetului revoluționar“ 
se extinde treptat pe întregul te
ritoriu al Laosului.

La Vientiane atmosfera este 
calmă. In după-amiaza zilei de 
13 august, a avut loc o mare 
manifestație a populației din ca 
pitală în apărarea politicii „co
mitetului revoluționar", a politi
cii de neutralitate și pace.

timp, „comitetul revolu- 
a trecut la consolidarea 

în țară. Kong Le, preșe- 
„comitetului revoluționar“

la bord bombe atomice și cu 
drogen, deasupra teritoriului 
rientului Mijlociu, inclusiv dea
supra teritoriului Libanului, și 
se exprimă neliniștea poporului 
libanez în legătură cu frecven
tele vizite ale vaselor din flota 
a 6-a a S.U.A. în porturile li
baneze. Flota a 6-a americană, 
se subliniază în petiție, este con
siderată o bază militară mobilă 
și ea prezintă aceeași primejdie 
ca și bazele militare permanente 
situate pe uscat.

Noi, partizanii păcii din Liban, 
sperăm că se va interzice insta
larea de baze militare pe terito
riul Libanului, se vor contra
manda vizitele navelor militare 
ale flotelor străine, se vor inter
zice zborurile avioanelor purtînd 
pe bord arme nucleare și se va 
promite' că Libanul nu va adera 
la nici un pact sau bloc militar 
internațional, se spune în petiție.

Petiția a fost semnată de cu- 
noscuții activiști politici din Li
ban dr. George Hanna, șeicul 
Abdallah Al Aleian, mitropolitul 
Nifon Saba și alții.
-------------------------------------------------
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ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI

L U P E N i 
angajează prin concurs:

— Șef serviciu contabilita
te, cu studii medii și 7 ani 
vechime în funcții economi
ce. Salariul: 1600—1850 Iei.

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

— Contabili principali, cu 
studii medii și 2 ani vechi
me. Salariul: 825—950 lei.

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

— Tehnician principal me
canic, cu studii medii tehni
ce în specialitate și 3 ani 

vechime, 
lei.

— șef 
cu 3—5 
dii economice superioare sau 
studii medii. Salariul 1350— 
1500 lei.

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

— Paznici cu acte legale 
aprobate. Salariul: 500—600 
Iei.

Salariul: 900—1175

birou aprovizionare, 
ani vechime și stu-

--
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Întreprinderea 
Orășenească Petroșani tele-' 
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi șl de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata In 
rate lunare conform preve
derilor H.C.M. din 1960.
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; ANUNȚ |
| întreprinderea de utilaj și ♦
♦ transport Livezeni angajează •
* 6 conducători auto necesari ț 
t pentru șantierele de con^Ț
♦ strucțli din Valea Jiului. ♦
• Salarizarea In acord, iar ș 
a cazarea asigurată. i
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CE TREBUIESC LUATE IH SCOPUt"
PREVENIRII ACCIDENTELOR
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