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Ia dimineața zilei de astăzi, 
întregul nostru tineret își în
dreaptă gîndurile spre Capitala 
patriei, unde are loc un eveni
ment de seamă în viața politică 
a țării: deschiderea lucrărilor 
celui de-al III-lea Congres al 
U.T M. Se întrunesc la București 
reprezentanți ai celor peste 
1.800.000 membri ai organizației 
revoluționare a tineretului nos
tru muncitor, spre a face bilan
țul rodnic al activității depuse de 
organizațiile U.T M. sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, 
pentru educarea comunistă a ma- 
selor de tineri, pentru mobiliza
rea lor la muncă înflăcărată, 
plină de entuziasm tineresc, pen
tru înflorirea patriei pe drumul 
luminos al socialismului

Partidul acordă o înaltă apre
ciere Uniunii Tineretului Munci
tor, care constituie ajutorul cre
dincios și de nădejde al partidu
lui. In marea operă de construi
re a vieții noi, utemiștii patriei 
noastre au dovedit că merită a- 
ceastă cinste și încredere. Con- 
‘tinuînd glorioasele tradiții de 
luptă ale U.T.C., Uniunea Tine
retului Muncitor a adus și aduce 
o contribuție de o deosebită în- 

1 seninătate la tot ce se înălță mai 
frumos, mai măreț pe întinsul 
patriei. La chemarea partidului, 
marile șantiere ale Șoctalasmulux 
au răsunat și răsună de elanul 
muncii tinerilor, de cîntecele lor. 
Numeroase fabrici și uzine, cai 
ferate, orașe noi înălțate pe șan- 
it»‘»rele încredințate de partid ti
neretului, vor rămîne pentru ge
nerațiile viitoare drept mărețe 
monumente ale muncii libere și 
entuziaste a tineretului nosaru, 
căruia lupta plină de Jertfe a 
partidului i-a deschis drum larg 
spre un viitor fericit, spre înfăp
tuirea celor mai luminoase visuri.

Epoca construcției socialiste 
pe care o trăim, este o epocă a 
tinereții patriei. Indiferent de 
vjrstă, constructorii socialismului 
își făuresc prin muncă adevărata 
tinerețe, o viață demnă. Cel 
de-al llf-lea Congres al P.M.R.

că și învățătură, spre celé mai 
înaripate visuri. Au fost îngro
pate pentru totdeauna acele vre
muri în care fiii oamenilor mun
cii de la orașe și sate erau sor
tiți robiei capitaliștilor și moșie
rilor, mizeriei, șomajului, întune
ricului, umilințelor. „Tineretul 
nostru — se arată în Raportul 
prezentat la cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — are 
în fața sa un vast cîmp de ac
tivitate, pentru afirmarea nestă
vilită a energiei și entuziasmului 
său creator, pentru înfăptuirea 
celor mai îndrăznețe năzuințe în 
chinate fericirii poporului și în
floririi patriei“.

Munca și viața 
Jiului constituie o 
largilor posibilități 
tulul de regimul 
craf-popular. O bună parte a co
lectivelor exploatărilor bazinului 
nostru carbonifer care asigură e- 
conomiei naționale în plină dez
voltare o bună parte a necesită
ților de cărbune cocsificabil și 
energetic, sînt formate din tineri 
mineri, muncitori și tehnicieni. 
Tinerii minelor noastre nu mai 
lucrează cu roaba și tîrnăcopul 
ca pe vremea capitaliștilor; ex
ploatările noastre carbonifere 
sînt dotate cu puternice benzi 
transportoare, mașini de încăr
cat, haveze, locomotive electrice 
și multe alte utilaje care fac 
munca în mină o muncă plină 
de frumusețe, mult îndrăgită de 
tineri. Grija deosebită ce se poar
tă în Valea Jiului muncii și vieții 
tinerilor muncitori este reflectată 
de școlile de calificare de pe 
lîhgă fiecare mină în care tine
rii mineri au posibilitatea să în
vețe spre a munci rodnic, de nu
meroasele cămine muncitorești în 
care tinerii sînt găzduiți în con- 
dițiuni bune, de cluburile, șco
lile serale de cultură generală și 
atîtea alte instituții care deschid 
tinerilor drum larg spre lumină 
Și cultură. In Valea Jiului a luat 
ființă prin grija partidului Ihsti- 

a deschis poporului nostru mi- tutui de mine din Petroșani unde 
nunata perspectivă a deaăvîrșîrii sînt chenuiți .4 învețe spre a dte- 
ccnsțrucției. socialiste, a' societă- 1 ‘ 5
ții comuniste. Tinerii muncitori, 
tehnicieni, intelectuali, participă 
cu entuziasm, alături <te întregul 
nostru popor, sub conducerea co
muniștilor și în frunte cu ei, la 
înfăptuirea acestei opere. Munca 
plină de înflăcărare a tinerei 
generații își are izvorul în con
știința faptului că regimul de- 

' mocrat-popular făurit de partid 
i-a dat cele mai depline libertăți, 
i-a deschis larg drum spre mun-
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ACȚIUNI 
GOSPODĂREȘTI

" Sub conducerea comitetului o- 
rășenesc de partid, a Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Vulcan, secția de gospo
dărire orășenească, cu sprijinul 
deputaților a întreprins prin mun
că voluntară o serie de acțiuni 
gospodărești.

In cinstea zilei de 23 August 
un număr de 37.235 cetățeni au 
fost mobilizați de către deputați 
la munci voluntare. Rezultatele 
muncii lor sînt dintre cele mai 
de seamă. La amenajarea, pieții 
de zarzavaturi, la reparări de zi
duri de sprijin, reparații de dru
muri și podețe, la amenajări și 
întrețineri de zone verzi, peluze 
și parcuri, la curățirea canalelor 
precum și la electrificarea cătu
nului Petrești, într-un cuvînt la 
înfrumusețarea orașului Vulcah 
s-au efectuat mai bine de 150.500 
ore de muncă voluntară realizîn- 
du-se o economie care întrece su
ma de 384.500 lei, întrecînd cu a- 
proâpe 100.000 lei valoarea eco
nomiilor prevăzute.

Deputății Deak Gheorghe, Nya- 
radi Agneta, Kelemen Francisc, 
Tona Ioan, Vințanu Alexandru, 
Antal Alexandru și alții au mun
cit alături de acei pe care i-au 
mobilizat la muncă voluntară. 
Ei s-au situat în primele rînduri 
ale întrecerii pornite pentru bu
na gospodărire a orașului.

ELENA TOMA
corespondentă 

tinerilor Văii 
vie oglindă a 
create tinere- 
nostru demo-

veni ingineri tinerii mineri și 
muncitori,, fiii celor ce scot din 
adîncuri bogăția cărbunelui și o 
pun în slujba înfloririi patriei. 

Țintirii1 mineri și muncitori, 
mobilizați de organizațiile U.T.M.,

(Continuare in pag. 2-a)

Hala mare clocotește. Agrega
tele își deapănă neobosite melo
dia pe care o înțeleg numai cei 
care în fiecare zi sînt alături de 
ele, cei care le-au îndrăgit.

Din spatele paravanului nr. 11 
se ridică spre tavanul secției o 
lumină albăstruie, care se pierde 
apoi neputincioasă. Aplecat asu
pra unui ventilator, cu masca în 
mina stîngă, cu cleștele de su
dat în ; cealaltă, un muncitor pri
vește pătrunzător prin sticla ma
tă din mască, mînuind cu miș
cări domoale electrodul care tre
mură «nușcînd din punctul de 
metal incandescent. E un tînăr 
utemist. II cheamă Lupu Victor. 
Azi e mai bucuros ca . orieînd. 
Mai are puțin și termină de su
dat întregul ventilator. L-a făcut 
mai repede, mult mai repede decît 
era prevăzut. In paravan intră 
maistrul de schimb.

— Mai ai mult. Victore ?
— Sînt aproape gata — îi 

punse ttnărul, prinzînd un 
electrod în clește.

Ultimul cuvînt se contopi în 
murmurul electrodului. împrăș
tiind în jur seîntei ce sar zbur
dalnice în toate părțile electro
dul porni să fixeze ultima paletă.

Ventilatorul e complet sudat. 
Victor privește mulțumit la lu
crarea de bună calitate.

Pe utemistul Lupu Victor de la 
a 
o 

înaltă calificare îl stimează 
toți' tovarășii săi de muncă.

Este fruntaș în producție. Și 
acest titlu are o deosebită sem-

răs- 
nou

secția construcții metalice
U.R.UM.P, — muncitor cu

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular , raional
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In cinstea zilei de 23 August
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j cadă a lunii august muncitorii din brigadă au obținut o pro-
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Dentpu calificativul de cel mai bun

In întrecerea socialistă desfășurată în cinstea zilei de 23 
* August, brigada de tineret de la mina Vulcan condusă de mi- 
- nerul Gantz Ștefan, se situează la loc de frunte. In prima de-

ductivitate de 6,61 tone cărbune pe post, extrăgînd 500 tone t 
cărbune cocsificabil, peste sarcina de plan. I

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Țarină Valerian, schim- ț 
bă cîteva cuvinte cu ortacii săi înainte de intrarea în șut. *t

întrecerea pe profesii a cu
prins toate brigăzile de minieri 
din cel mai mare sector al minei 
Aninoasa — sectorul I — cel care 
păstrează drapelul de sector frun
taș pe exploatare. Dar nu numai 
brigăzile de mineri s-au antrenat 
în această formă de întrecere, ci 
și artificierii și maiștrii mineri.

13 brigăzi se întrec pentru 
titlul de cea mai bună brigadă. 
Pînă acum rezultatele cele mai 
frumoase le-au obținut minerii 
din brigada condusă de Gali 
Mihai, căci într-o singură lună 
au realizat economii la lemn și

rîn- 
dez- 

acestei 
Anii s-au

Semnificația 
unui titlu 

nificație. Cu acest titlu se mîn- 
dresc cei mai buni muncitori

...Era de o șchioapă cînd a ve
nit aici. Se uita cu teamă, la ma
caraua mare din secție, tresărea 
speriat la zgomotele înfundate 
ale presei■ hidraulice...- I-a plăcut 
mult sudura...

Muncitorul Burian Ludovic l-a 
chemat la el.

— Vrei să te faci sudor.
— Vreau.
Apoi zi de zi, luni die-a 

dul, comunistul Burian i-a 
văluit lui Victor'tainele 
meserii frumoase, 
scurs. Azi Lupu Victor: e munci
tor calificat. Cîștiga bine. Luna 
trecută a primit 1650 lei. Și-a de
pășit sarcinile de plan cu 56 la 
sută.

Ca el sînt mulți tineri în sec
ția construcții metalice a 
U.R.U.M.P. Toți găsesc la mun
citorii mai vîrstnici sprijinul de 
care au nevoie. Sînt ajutați să 
devină muncitori calificați bine 
pregătiți.

...Schimbul II 
Treptat, treptat zgomotele înce
pură a se stinge. Din paravanul 
nr. 11 un zumzet slab mai tul
bură odihna celorlalte mașini. 
Lupu Victor mai avea de sudat 
puțin la un stîlp de abataj. Nu 
vroia să-1 lase neterminat... Iată 
și acest stîlp e gata...

Intr-o ultimă șovăire motorul 
mașinii de sudat murmură parcă 
obosit ceva nedeslușit. Vrea par
că să-i- spună sudorului Lupu' 
Victor —- prietenului său : Pe 
mîine 1 

s-a terminat.

M. I. CĂLIN
corespondent

exploziv în valoare de 1648 lei, 
randamentul înregistrat a fost cu 
o tonă și 90 kg. cărbune mar 
mult de fiecare post prestat decît 
cel planificat, iar conținutul dé 
cenușă al cărbunelui livrat pre- 
parației a scăzut cu 0,3 la sută. 
Dar și alte brigăzi au obținut re
zultate frumoase. De pildă cei 
1999 lei economii realizate în a- 
ceeași perioadă de ortacii lui 
Berey Dionisie sau randamentul 
de două tone în plus pe fiecare 
post, realizat de brigada lui Cris- 
tea Aurel sînt factori care fac 
ca întrecerea să fie deosebit de 
însuflețită. Așa că încă nu se cu
noaște care anume dintre brigăzi 
va cîștiga întrecerea.

Artificierii se întrec pentru ob
ținerea de cît mai mari economii 
la exploziv și capse, pentru efec
tuarea la timp a pușcărilor în 
abataje. Artificierul Ristéa Mera 
se numără printre cei buni: 81,5 
kg. exploziv și 380 bucăți capse 
economisite într-o singură lună. 
15,5 kg. exploziv și 165 bucăți 
capse au economisit într-o lună și 
artificierii Hentea loan, Nemeș 
Teodor și mulți alții.

LICIU LUCIA
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Șase harnice tinere muncitoare: Purcaru Eta, Popescu Profila, 
Spîrlea Angelica, Pop Saveta, Buftea Elena și Daminescu Florica, 
formează un colectiv unit în cadrul brigăzii de răsucitoare, în 
lupta pentru îmbunătățirea calității produselor. Rezultatele muncii 
lor în întrecerea desfășurată în, cinstea zilei de 23 August sínt din
tre cele mai de seamă : oîte 500—600 kg. fire răsucite fără nici 
un deșeu de fiecare muncitoare din brigadă. Astfel întimpină ma
joritatea muncitoarelor din secția răsucit a Filaturii Lupeni mă
reața sărbătoare a eliberării patriei noastre.

Analii '
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1980

randamente sporite
Entuziasmul cu care întimpină 

muncitorii, tehnicienii și ingine-, 
rii sectorului II al minei Petrita 
ziua de 23 August, se reflectă în' 
realizările obținute în producție.

Prin muncă însuflețită, colec
tivul sectorului a extras o pro
ducție sporită. Brigăzile con
duse dte comuniștii Sido- 
rov Vasile, Cristea Nioolăe, 
Păsărică Nicolae și altele au de
pășit luna aceasta randamentul 
planificat cu cîte 0,200—0,400 
tone cărbune pe post.

Succese de seamă au înregis
trat și brigăzile de la pregătiri. 
In cadrul întrecerii, cele mai în
semnate realizări le-au obținut1 
muncitorii din brigăzile conduse; 
de Croitoru Gheorghe, Peter Moi- 
se și Zaharia Vasile, care în lunai 
august și-au depășit planul de' 
înaintări la zi cu 1,5—4 m. I.
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Entuziaste acțiuni 
tinerești

Mobilizați de or
ganizația . U.T.M. 
tinerii din Lonea 
desfășoară o însu
flețită întrecere so
cialistă în cinstea 
zilei de 23 Au-, 
gust. Tinerii încă» 

drați în brigăzi de muneșă patrio
tică participă în masă la înfru
musețarea localității. In ultima 
lună au fost mobilizați mai mult 
de 600 de tineri la acțiuni pa
triotice în cadrul cărora au pres>- 
tat peste 3.000 ore de muncă vo
luntară.- ■

In fruntea acțiunilor între
prinse s-au situat tinerii munci
tori electromecanici din sectorul 
IX al minei care au confecționat 
un gard metalic în lungime de 
80 m. 1. Tinerii din organizația 
de bază nr. 7 au prestat 600 de 
ore muncă voluntară. Ei au făcut 
un zid de sprijin în spatele gării, 
au pietruit și betonat un canal 
pe o lungime de 50 m. 1. Reali
zări importante au obținut 
găzile utemiste de muncă 
tică din sectoarele III, 
VIII. Ele au transportat 
titate de 30 tone piatră.

Printre tinerii care au 
pat cu însuflețire la acțiunile în
treprinse se numără tov. Boclea 
T., Cenușă Cornel, Oancea Gri- 
gore, Moldovan Ioan, Butuza: 
Ștefan, Nagy Emerik, Maxim Du
mitru, Rus Grigore și alții.

și bri- 
pa-trio- 
V, Vi, 
o can-

pârtiei-



steagul: roșu

lin delegai a plecat la cendres Fapte din activitatea tinerilor Prietenii clubului
i Cu cîțiva ani 

în urmă, cînd 
\ s-a inaugurat 
hA clubul muncito- 
W resc Petrila, tl- six__ ,   _i_i

mai intens pen- 
mult, pentru re
de cost.

înaintea

se desfășoare și 
tru cărbune mai 
ducerea prețului

Cîteva zile înaintea plecării 
lui Cîrciumaru la București, bri
gadierul și ortacii se sfătuiră 
nou.

— Ei, acum să facem un 
lanț, zise el ortacilor.

Bilanțul brigăzii a fost 
tr-adevăr bogat în realizări: 

extras lunar 
tre 400—600 tone 
cărbune cocsifica
bil peste plan, 
în total 1850 to
ne cărbune în 
plus, de la înce
putul anului, față 
de randamentul 
planificat de 4,80 
tone pe post, s-a 
realizat o pro
ductivitate de 
7,25 tone de căr
bune pe post, la 
economii 
tins la fel 
frumoasă : 
9.000 lei 
cest an.

Zilele trecute, Cîrciumaru a 
participat ta o consfătuire a res
ponsabililor brigăzilor de tine
ret care a avut loc la Petroșani. 
De la consfătuire, Cîrciumaru 
s-a întors cu un minunat dar 
pentru ortaci:

— Brigada noastră — a spus 
el tovarășilor — a cîștigat^ dra
pelul de brigadă fruntașă pe 
Valea Jiului. Iată-1...

Cîrciumaru Victor a plecat la 
Congresul U.T.M. Acolo va putea 
vorbi cu mîndrie despre munca 
lui, dtespre brigada pe care o 
conduce, despre succesele cu ca
re întregul tineret al Văii Jiului 
întîmpină cel de-al IlI-lea Con
gres al U.T.M.

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

ACȚIUNI EDUCATIVE
Comitetul orășenesc U.T.M. Lu

peni, în colaborare cu condJuce- 
rea clubului muncitoresc din lo
calitate organizează cu regulari
tate acțiuni cultural-educative la

In ajutorul 
tinerilor frontaliști

Tinerii de la mina Vulcan 
întreprins în cinstea celui de-al 
IFI-lea Congres al U.T.M. nume
roase acțiuni de folos obștesc. 
Zilele trecute un număr de 78 
de tineri din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică conduse de 
îov. Chetroiu Nica, Nina Năsta- 
se și Enciu Minea au lucrat vo
luntar la încărcarea a 16 căru
cioare de lemn de mină pentru 
brigăzile de tineret din abatajele 
frontale ale minei. In această ac
țiune s-au evidențiat tinerii Grii- 
goraș Ioan, losif Maria, Anea 
Dumitru, Drăghici Ioan, Rapolțan 
Victor.

Vestea că Cîrciumaru Victor, 
responsabilul de brigadă fusese 
ales delegat la cel de-al IlI-lea 
Congres al U.T.M. a fost întîm- 
pinată cu bucurie de tinerii din 
abataj. Pikhamerele răpăiau par
că mai puternic ca oricînd, iar 
cărbunele ascultător aluneca în
cet, pe crațer, spre rol.

In ziua următoare, 
brigadă s-a adunat 
sfătuire.

— E o cinste 
frate — și-au zis 
ortacii lui Cîrciu
maru — să ple
ce 
noi la Congres. 
Să muncim 
spornic, să dove
dim că sîntem 
demni de această 
cinste.

Au judecat în 
fel și chip, și-au 
cîntărit toate po
sibilitățile, dînd 
naștere unui mi
nuțios „plan de 
bătălie". Unul a 
luat o foaie de 
hírt ie și a înce
put să scrie: „Programul de lu
cru al brigăzii lui Cîrciumaru 
Victor în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al U.T.M.“. Tot ce 
discutaseră a fost sintetizat în 
cîteva cuvinte și cifre: lunar 300 
tone cărbune cocsificabil peste 
plan, randamente : 6 tone pe post; 
refolosirea stîlpilor mijlocași, se 
pușcă numai a doua fîșie pentru 
a se reduce consumul de explo
ziv la jumătate, brigada va co
lecta 2500 kg. fier vechi, toți 
membrii brigăzii se vor înscrie la 
concursul „Iubiți cartea“ etc.

Programul a fost aprobat în u- 
nanimitate. Dar nu numai apro
bat..

In abatajul brigăzii lui Cîrciu
maru Victor munca a început să

unul dintre

mai

din

bi-

• A fi membru al U.T.M. este 
cinste. Numărul tinerilor careo

cer să fie primiți în U.T.M. creș
te mereu. De la începutul acestui 
an au fost primiți în organizația 
U.T.M. 1310 tineri fruntași 

la învățătură

zent în raionul nostru în rîndul 
tinerilor sînt 103 inovatori.

întreaga 
într-o con-

au ar 
o cifră 

peste 
în a-

au

care participă numeroși tineri. 
Au fost organizate conferințe, 
seri tematice pentru tineri.

In cadrul unei seri tematice, 
intitulată „In fața hărții“, tînăra 
ingineră Dumitrescu Aurelia a 
vorbit tinerilor despre „Schim
bări pe harta economică a pa
triei".

Mult apreciată de tineri a fost 
și conferința: „Cum trebuie să 
ne comportăm în societate“, ex
pusă de profesoara Ciortea Ele
na de la școala de 7 ani nr. 2 
din localitate.

In cinstea zilei de 23 August 
la club se va organiza un sim
pozion literar pentru tineri inti
tulat : „Te slăvim măreață zi de 
23 August“.

A. MICA 
corespondent

producție și 
Valea Jiului.

de tineret de 
au extras de la

în 
din

la 
în-

• Brigăzile 
mina Uricani 
ceputul anului 11.000 tone de căr
bune cocsificabil peste ptan.

• Tinerii frontaliști din briga
da lui Spînu Petru de la mina 
Lupeni au 
doreni de 
5.000 tone 
cinile lor

trimis cocsarilor hune- 
la 

de 
de

începutul anului 
cărbune peste sar- 
plan.

tinerilor inovatori

• In
vagonetari s-au calificat ajutori ț 
mineri, iar 322 ajutori mineri au J 
obținut calificarea de miner. In > 
acest an 850 de tineri urmează ' 
școlile de calificare pentru a de- f 
veni mineri și ajutori mineri. >

posturilor utemiste 
a crescut de la 108 la

• De la începutul anului, 
mărul 
control

cursul ultimului an, 430 |

• Numărul tinerilor cuprinși 
în întrecerea socialistă este de 
12.335.

neri, veneau aici
mai mult din
curiozitate. Săli

spațioase pe ușile cărora tă
blițe scrise artistic indicau:
Sală de lectură“; „Șah“; „Re- 

Repetiții dansuri“ 
îndelung 
cărți ale 

spectacole 
totul cu.; 
impresio- J

• Numărul
este în continuă creștere. In pre-

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

• Cele 283 brigăzi utemiste de c 
muncă patriotică au predat I.C.M.- ț 
ului 1129 tone fier vechi, au > 
plantat cu puieți 88,65 ha. teren, s

(Urmare din pag. l-a)

răspund prin fapte de muncă 
demne grijii pe care partidul le-o 
poartă. In Valea Jiului muncesc 
217 brigăzi de tineret, multe din
tre ele fiind fruntașe în între
cerea socialistă pentru îndeplini
rea sarcinilor puse de partid pri
vind creșterea productivității 
muncii, realizarea de economii. 
Numai în primul semestru al a- 
nului 1960, cele 192 brigăzi de 
producție care lucrează în sub
teran au extras pe baza sporirii 
productivității muncii 39.694 tone 
de cărbune peste plan. In același 
interval de timp, tinerii din raion 
au realizat o economie la prețul 
de cost care se ridică la 3.686.000 
lei. Brigăzile de 
conduse de 
Vasile de la 
oancă Sabin, 
mina 
mina 
mina 
de la
ghe de la mina Lonea și multe al
tele se bucură de renume pentru 
importantele succese obținute în 
întrecerea socialistă. Sute de bri
găzi de tineret de la exploatările 
carbonifere, mii de tineri din în
treprinderi', de pe șantierele Văii 
Jiului, întîmpină Congresul al 
IlI-lea al U.T.M. cu succese de 
seamă în prodiucție. Merită a fi 
de asemenea evidențiate cele 280 
brigăzi de muncă patriotică, cu- 
prinzînd peste 8000 tineri, care 
au participat și participă, la en-

tineri mineri 
comuniștii Hrițcan 
mina Uricani, Ghi- 
Velek Ioan de la 

Gantz Ștefan de la 
Cristea Aurel de la

Lupeni,
Vulcan,
Aninoasa, Bartha Francise 
mina Petrila, Timar Gheor-

tuziaste acțiuni de înfrumusețare 
a localităților, strîngerea fierului 
vechi, buna gospodărire a între
prinderilor etc.

Lucrările celui de-al IlI-lea 
Congres al U.T.M. vor fi urmă
rite cu un deosebit interes de 
către utemiști, de către toți tine
rii, pentru că el va elabora mă
suri concrete privind mobilizarea 
mai activă a maselor die tineri 
la muncă rodnică pentru reali- 
zarea mărețului program de dez
voltare a economiei naționale e- 
laborat de cel de-al IlI-lea Con
gres al partidului, va ridica la 
un nivel mai înalt munca orga
nizațiilor U.T.M. de educare co
munistă a tineretului»,-demcutti- 
vare în rîndul tinerilor a patrio
tismului socialist, a dragostei și 
respectului față de muncă, față 
dfe învățătură, a voinței de a-și 
consacra toate forțele cauzei mă
rețe a socialismului și a păcii. 
Planul de șase ani, liniile direc
toare ale programului de dezvol
tare a economiei naționale în 
perspectivă, constituie un mă
reț program de înflorire fără pre
cedent 
științei 
trai ăl 
sul al
ca la un nivel mai înalt munca 
tineretului patriei noastre pentru 
înfăptuirea acestor luminoase țe
luri, pe care numai un popor li
ber, stăpîn pe soarta sa le poate 
înfăptui.

Succes deplin lucrărilor celui 
de-al Hl-lea Congres al U.T.M. t

a economiei naționale, a 
și culturii, a nivelului de 
poporului nostru. Congre- 
IlI-lea al U.T.M. va ridi-

oooooooooooooooeoooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooooo&ooooooocrooooeoooocoo
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Delegați ai organizațiilor U.T.M. din Valea Jiului |i

»» 
petiții cor“; „ 
etc. Tinerii priveau 
rafturile doldora de 
bibliotecii, sala de 
cu peste 400 locuri, 
rat și lucrat cu gust 
na vizitatorii. Dar cu timpul ; 
toți s-au obișnuit cu clubul 
trecînd dini cînd in cînd pe aici 
în timpul liber.

Era ceva nou, ce nu mai vă
zuseră pînă atunci: un club al 
lor, al muncitorilor...

Azi tinerii din Petrila sînt 
prieteni buni ai clubului, îl yl- 
zitează cu regularitate, activi- ; 
tatea clubului făcînd parte in- ' 
tegrantă din viața lor, din i 
preocupările lor zilnice.

Izvor nesecat de cultură, clu-' 
bul atrage la viața lui mult!-/ 
laterală sute de tineri care găz - 
sesc aici cartea tehnică sau d*' 
literatură preferară, ziare și re
viste. Aici ei participă la seri j 
literare, la joile de tineret. In- < 
treaga lor activitate în timpul ? 
liber e din ce în ce mai strîns 5 
legată de acest lăcaș de cui- < 
tură, Zilnic, de dimineața pînă f 
seara, tinerii vin la club în nu- j 
măr mare. Biblioteca are azi ; 
pește 2.200 cititori dintre care i 
trei pătrimi sînt tineri. In *- 
cest an au fost înmînate ține- 
rllor 124 insigne „Prieten al 
cărții“ și în fiecare joie zeci j 
d.e. tfnc& .susțin ¿discuțiile fi
nale pentru a primi insigna. 
Multe fișe ale tinerilor citi- : 
tori simt acum dublate cu al
tele noi, deoarece numărul mar 
re de cărți citite nu mai poate 
fi cuprins în vechile fișe. Tină- ; 
rul utemist lonașcu Dumitru a 
împrumutat în acest an 87 de 
cărți, Ghioaeă Ioan 45, iar-, 
Belei Mihai 41. Și ca ei sînt , 
mulți. Biblioteca împrumută 
zilnic în medie 80 de cărți ti
nerilor cititori.

Dar și în celelalte săli ale 
clubului ai să fntîlnești nenu- 
nărați tineri. In sala de repe
tiție a echipei de dansuri sînt 
nelipsiți Al. Olteanu, 
Nicolae, Toma Lidia, 
Ana, iar la brigada artistică 
de agitație ai să întîlnești cu 
regularitate pe Vasile Mure- 
șan, Ochiș Petru, Ștefăniu Au
reli an și alții.

In fiecare zi, numărul tine
rilor prieteni ai clubului este 

n , tot mai mare, oglindind viu se* 
Oț>tea lor de cultură.

D. MIHAIL

r ș ’

Novac 
Frățllă
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ANTAL ȘTEFAN, prim-secretar al Comitetului raional U.T.M., VELEK IOAN — miner fruntaș, Lupeni, NICA SULTANA — muncitoare A.G.R.E. 
Vulcan, CHICINAȘ VASILE, Inginer minier, Aninoasa, FIROIU CONSTANTIN—elev fruntaș, Școala profesională Petroșani, SAFTA RAVECA — activistă 
U.T.M. Petroșani. d
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LA if INA PETRILA

atenție rcollzârll 
pionului tematic de lnava(ll
noi molia

Minerii și tehnicienii de la mi
na Petrila au obtinut în acest an 
succese în lupta pentru realiza
rea de economii suplimentare, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor de întrecere. Ei 
au obtinut pînă acum economii 
peste plan de cîteva sute de mii 

- lei.
La obținerea acestui rezultat, 

o contribuție însemnată au adus-o 
inovatorii și raționalizatorii. Ei 
s-au străduit să găsească noi so
luții, noi procedee tehnice care 
să ducă la realizarea de econo
mii. De la începutul anului, la 
cabinetul tehnic al minei au fost 
înregistrate aproape 30 de ino
vații și raționalizări, cu pes
te 10 la sută mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Inovațiile aplicate 
pînă acum în procesul de pro
ducție aduc anual minei o econo
mie antecalculată de aproxima
tiv 400.000 lei.

Minerul fruntaș Șomogyi Iuliu 
a conceput o nouă metodă de 
plasare a găurilor de pușcare la 
lucrările de lărgire a galeriilor. 

' Ea a fost generalizată la toate 
brigăzile de mineri care lucrea
ză la lărgirea galeriilor în vede
rea betonării. Prin aplicarea a- 
cestei propuneri se reduce canti
tatea de exploziv, capse și aer 
comprimat, aducînd în acest fel 
o eco-''>mie anuală de 80.740 lei. 
O aJJ^inovație aplicată este cea 
a ifig. Stoicescu Ioan privind a- 
limentarea mecanizată a pîlniei 
de rambleu. Aceasta aduce o e- 
conomie de 61.000 lei anual.

Pentru a antrena cît mai mulți 
muncitori și tehnicieni la realiza
rea de inovații, în cadrul cabi
netului tehnic al minei Petrila s>*a 
inițiat un concurs intern cu pre-

5

Pe cTnd spectacole 
în noua sală ?

De aproape o lună, noua sală 
de spectacole din Loneai, pare 
o mireasă ce-și așteaptă zadar, 
nic mirele. Zidurile de un alb 
imaculat, ușile și ferestrele 
proaspăt vopsite in verde dau 
noii ' construcții o înfățișare 
cocheM ce pare $1 mei mlndră 
datorită stilului arhitectonic 
modern.

Cetățenii din Lonea se tot 
întreabă însă ce-i mai trebuie 
noii săli de nu poate fi folosi
tă, iar artiștii amatori abia aș
teaptă să prezinte un frumos 
spectacol la inaugurarea ei. De 
această construcție s-au intere
sat multe formații de teatru 
din țară dornice să prezinte 
diferite spectacole într-o sală 
nouă, modernă și cu peste 500 
de locuri. Dar sala continuă să 
răstfnă cu ușile închise pentru 
toată lumea. Constructorii 
O.C.M.M., executanțli sălii, au

mii. Concursul, care se va des
fășura pînă la 1 decembrie a. c., 
a fost primit cu interes de către 
muncitorii de aici, avînd ca re
zultat înregistrarea de noi ino
vații cum este de pildă noua ma
șină de șorolit concepută de tov. 
Terentică Nicolae.

Un sprijin prețios în dezvolta
rea mișcării' de inovații și rațio
nalizări îl acordă cabinetul teh
nic. Biblioteca cabinetului s-a 
îmbogă(it anul acesta cu nor 
cărți de specialitate. Ea primește 
lunar numeroase publicații perio
dice de specialitate.

*
La propunerile făcute de către 

sectoarele minei în scopul extin
derii tehnicii avansate, la începu
tul acestui an s-a întocmit un 
plan tematic de inovații. Planul 
prevede printre altele rezolvarea 
următoarelor probleme: 1) Adap
tarea unei mașini de încărcat de 
tip ușor pentru abatajele cameră 
de pe stratul III. 2) Un sistem 
mai eficace pentru etanșarea tu
burilor de aeraj la locurile de 
îmbinare. 3) Dispozitiv de sem
nalizare în Caz de ' 
velului normal al 
nele de aburi ale 
puțul auxiliar.

Toate aceste probleme, deose
bit de importante pentru bunul 
mers al muncii în subteran, au 
fost discutate în cadrul unei șe
dințe cu inovatorii și raționaliza- 
torii minei. Aceștia s-au anga
jat ca în termenul cel mai scurt 
să rezolve problemele din planul 
tematic.

Cu toate că au trecut mai bine 
de 7 luni de la întocmirea pla
nului tematic, nu s-a făcut nimic 
în această direcție. Pianul a ră
mas... doar pian. Care să fie cau
za? In primul rînd toți acei mo- 
vatori care s-au angajat să re
zolve problemele din planul te
matic n-au mai fost întrebați de 
nimeni cum stau cu acestea. Co
misia de inovații, precum și șe
ful cabinetului tehnic al minei 
s-au mulțumit doar să prezinte 
în fata inovatorilor planul tema
tic fără să mai urmărească pe 
parcurs realizarea lui.

Este necesar ca să se depună 
mai mult interes pentru rezolva
rea acestor probleme importan
te. Și asta cu atît mai mult cu 
cît în fața colectivului exploată
rii stau sarcini importante la a 
căror îndeplinire sînt chemați să 
aducă o contribuție tot mai mare 
inovatorii și raționalizatorii mi-

depășire a ni- 
apei la caza- 
mașinei de la

21 uiiMi ni
Antrenați în întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 23 Au
gust constructorii de pe lotul 
Vulcan — aparținînd șantierului 
de construcții Lupeni — și-au 
sporit eforturile și au predat cu 
20 zile înainte de termenul sta
bilit un număr de 20 apartamente. 
V Noile apartamente au fost con
struite de harnicii constructori 
din brigăzile tovarășilor' Banu 
Ștefan, Dușan Arbazanovici, An- 
ghel Constantin și Vass Iosif.

V. CÎRSTOIU 
corespondent

EDITURA POLITICA
au apărut:

KARL MARX — Războiul civil 
din Franța (retipărire). 96 pag, 
1,50 lei.

— Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și la 
schița planului economic de pers
pectivă pe 15 ani, 72 pag., 70 
bani.

— Statutul Partidului Munci
toresc Romîn (Text cu modifică
rile aprobate de Congresul al 
III-lea al P.M.R.), 128 pag., 50 
bani.

— Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne cu privire 
la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, 48 pag., 40 bani.

— Probleme internaționale, nr. 
15, 104 pag., 1,50 lei.

I. F. IVAȘIN — Contribuții la 
istoria politicii externe a U.R.S.S., 
traducere din limba rusă, 
pag., 13,30 lei.

IN
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{Absolvenții de acum 6 anij

LIMBA MAGHIARĂ

— Directivele Congresului 
III-lea al P.M.R. cu privire 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
la schița planului economic de 
perspectivă pe 15 ani, 88 pag., 
70 bani.

L RADULESCU, M. DULEA — 
Structura economică șl de clasă 
a R. P. Romíné, 96 pag., 1,65

LIMBA GERMANA

al 
la

lei.

al' 
la

A.

—• Directivele Congresului 
III-lea al P.M.R. cu privire 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1^65 și 
la schița planului economic de 
perspectivă pe 15 ani, 96 pag., 
70 bani.

I. RADULESCU, M. DULEA — 
Structura econmică și dte clasă 
a R. P. Romîne, 112 pag., 1,65

• execuranfit sălii, au 
ț promis că o vor da în folosin- 
î ță in cinstea zilei de 1 Mai, a- 
j poi pentru 6 August, iar idti-
• mul termen a fost 23 August.
• Acum două săptămtni insă dnd 
ț — în sfîrșit — trebuia să fie
• predată, beneficiarului (condu -
• cerea exploatării miniere Lo-
•
J apl pe tavan și plafonul aproe- <
• pe crăpat.
♦♦

*

•
î tiți. Spun el că dacă nu se poa- J 
! te da în folosință de 23 Au- ’ 
! gust, nu-l nici un bai, se va • 
{ da mai tîrziu. J
• La O.C.M.M. pare că lucru- f 
I rile jtu merg chiar bine. Sala * 
l ar fi trebuit predată de mult. $
• Tărăffănelile de acest fel nu pot J
• face cinste colectivului de la î
ț O.C.M.M. 1 Angajamentele un- î 
î mate trebuie respectate ! •
; MP- :

nea), a observat pete mari de

Și cum beneficiarii nu vor ; 
să preia sala pentru & pune-o 
imediat in reparații, au refuzat*' 
recepționarea ei. ;

Constructorii de la O.C.M.M. * 
au venit, au turnat ceva smoa- * 
>ă pe plafon și au plecat liniș- J

Í Tov. Rebetea Mlron, inginer 
Í topográf Ja mima Lonea, fiu de 
Îfost țăran sărac din Gorț, azi 

președinte al cooperativei din 
sat, examinează o fotografie. 
E o copie mărită a unui tablou 

l reprezentînd o promoție de ab- 
/ solvenți ai Școlii medii mixte 
Idin Petroșani.

— Unde sînt oare acești ti
neri ? Iată se împlinesc 6 ani 
de atunci. 6 ani de cînd prima 
serie de elevi ai 
acestui liceu, 
formată din fii 
și fiice de mun
citori șl țărani, 
părăseau treptele 
acestei școli... Eram prima se
rie de fii și fiice de muncitori 
și țărani, care am fost admiși 
datorită lui 23 August 1944 in
tr-o școală medie... Prima serie 
de elevi care se puteau numi 
pe drept cuvint generația lui 
23 August, căci fără această zi 
măreață n-am fi putut să pă
șim pe drumul greu dar atît de 
folositor și frumos al studiu
lui. La absolvirea liceului toți 
cei ce eram fii și fiice de mum 
citori întruniți într-o ședință 

j U.T.M. ne-am luat angajamen- 
i tul să urmăm și să terminăm 
s cite o facultate. Știam că pa- 
ftrie nouă, socialistă are nevoie 
l de intelectuali noi... Drumurile 
? ne erau larg deschise. Porțile 
l facultăților ne așteptau. Știam 
f că dacă vom invăța cu toții 
l vom primi burse șl nu ne va 
? fi greu să ne atingem visurile, 
c visuri la care părinții noștri 
r nici n-ar fi îndrăznit să se gîn- 
.1 dească în trecut...

ÎȘI iată, au trecut doar 6 ani 
de atunci... Azi toți și-au atins 
țelurile dorite... Fiii minerilor 

l lovam, Hogman, Costea Sl- 
/ mion, Nistor, Nemeș, sînt pro-

CARNET

fesori, ingineri, ultimul e rae-S 
dlc... >

Nistor Octavian a studiat în ( 
Uniunea Sovietică, lován Tibe- ) 
riu In R. P, Bulgaria, prim gri-$ 
ja partidului și guvernului } 
nostru. Mariș Cornel fiu de mi- î 
ner din Lupeni, de asemenea a ) 
terminat facultatea de fizică Í 
atomică în Uniunea Sovietică, 
in prezent muncind ca asistent, » 
reprezentant al țării noastre la i 

Institutul unifl. J 
cat internațional C 
dte energie ato- \ 
mică de la Dub- f 
na... Fiul unui 1 
lucrător cu ziua,/ 

•t, datorită talentu- \ 
terminat prin grija <

Tonț Robert, datorită talentu- \ 
lui său a terminat prin grija < 
regimului democrat-popular con- J
servatorul de muzică, în pre-c 
zent fiind prinl-vlolonist la Fi- \
larmonlca din Cluj... Alt fiu de ? 
miner, Pop Simion e ziarist, I 
iar alții lucrează în justiție,/ 
simt ofițeri... \

Horațiu Nîcolau a devenit unL 
sportiv de frunte al țării noas- ) 
tre, e Maestru emerit al spor- i 
tului, fiind absolvent al Insti- 1 
tutuiui de cultură fizică, de zeci/ 
de ori internațional, făcînd j 
parte din echipa R.P.R. de vo-/ 
lei... Alți colegi ca Rusu Mihai ( 
sau Popa Gheorghe, orfani de > 
părinți au devenit ingineri... )

Ce-ar fi fost toți acești fii de/ 
oameni ai muncii în trecut? El 
greu să faci o precizare, dar Ș 
e sigur că nici unul dintre ei 1 
n-ar fi putut ajunge în rîndul / 
intelectualității. Numai datorită 1 
lui 23 August 1944 s-a putut { 
naște noua generație, care azi j 
își pune toate forțele în slujba/ 
poporului, a construirii patriei? 
noi, socialiste, sub înțeleaptă < 
conducere a partidului |

„_______

Măsuri concrete, nu promisiuni
Iii una din zilele trecute di

recțiunea T.A.P.L. Ptetroșaini a 
primit o redamație prin care i se 
făcea cunoscut că gestionara bu
fetului „Retezatul" din Paroșenî 
vinde băuturile cu suprapreț. Ca 
dovadă au fost aduse două sticle 
de vin „Fetească", vin al cărui 
preț oficial era de 15,50 lei sticla 
și pentru care gestionara Rîmbu 
Ioana încasase 21 lei pentru una 
din sticle și 17,50 lei pentru cea
laltă, plus 7 lei garanția sticle
lor.

Cu toate că cunoaște această 
situație de mai bine de o lună

de zile, conducerea T.A.P.L. nu a 
luat măsurile cuvenite. Ce părere 

cei răspunzători pentru aceas- 
stare de lucruri ?

F. TESLAR
. corespondent

au 
tă

In sprijinul educării oamenilor muncii
Biblioteca clubului sindicatelor 

din Lupeni se numără printre 
cele mai bine dotate din raion. 
Fondul de cărți întrece numărul 
de 30.000 volume din literatura 
beletristică, politică și tehnico- 
științifică, în limbile rotnlnă, ma
ghiară și germană. Lună de lună 
acest fond este îmbogățit cu cele 
mai actuale tipărituri, cititorii a- 
vînd la Aspoziție în plus ziare 
și reviste — fond documentar — 
care pot fi studiate în frumoasa 
sală de lectură a clubului.

In afară de biblioteca centrală 
din cadrul clubului, funcționea
ză încă una ca filială în cadrul 
clubului din Bărbăteni, pentru 
cei care locuiesc în această parte 
a orașului. Totodată în oraș în 
diferite^ întreprinderi mai func
ționează 16 biblioteci mobile și 
altele de casă.

Numai în ultima vreme biblio
teca centrală a fost dotată cu noi 
volume în valoare de 5 000 lei.

Toate acestei, pnntr-o muncă 
intensă depusă de colectivul con
dus de bibliotecara Marii Șolo- 
mon, au dus la mărirea număru
lui cititorilor, care trece de 2.QQQ 
înscriși în fișe Lunar se înscriu 
în ultima vreme în medie cîte 
200 noi cititori, din care munci
tori sînt în proporție de 78 la 
sută. Pînă în prezent în acest an 
s-au citit din bibliotecă circa 
4.000 volume, din care literatura

beletristică și politică ocupă cea 
mai mare parte.

Faptul care face ca biblioteca 
din Lupeni să ajungă la obține
rea acestor rezultate îl constituie 
în primul rînd organizarea dife
ritelor manifestări cu caracter de 
masă, din care cele în sprijinul 
celor mai noi hotărîri ale parti
dului ocupă locul, preponderent. 
Intre acestea se pot aminti unele 
simpozioane, serate literare, con
cursuri etc. pe teme din litera
tură inspirată din lupta pentru 
pace și socialism a poporului 
nostru.

In aceeași măsură au stat în 
eentrul atenției colectivului de 
conducere al bibliotecii, ca de alt
fel și a conducerii clubului, popu
larizarea documentelor celui dfe-al 
III-lea Congres al P.M.R. și ul
timele importante hotărîri ale 
partidului și guvernului menite 
să contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de trai și muncă ale 
celor ce muncesc. Despre aceste 
documente s-au organizat discu
ții și serate politico>-literare în 
sala de lectură, expoziții în ho
lurile clubului și la colțurile roșii 
din cele mai importante între
prinderi și instituții din oraș.

De asemenea, la colțul roșu al 
filaturii s-a ținut de către tov. 
inginer Bunget Vera conferința 
„Cartea tehnică în sprijinul rea
lizării și depășirii sarcinilor de

plan în lumina noilor directive“, 
iar la atelierele minei, conferin
ța „Rolul cărții tehnice în ridi
carea calificării“ de către 
rul Haber Francisc.

S-au bucurat de un 
succes și simpozioanele 
artistice organizate cu tineretul, 
intitulate: „Gloriosul drum al 
partidului oglindit în literatură", 
„Literatura nouă în R.P.R.", și 
„Scriitorii noi despre oameni și 
fapte din industria și agricultura 
socialistă“.

Aceste acțiuni cu caracter e- 
ducativ-pațriotic pentru adulți au 
fost organizate concomitent cu 
altele pentru copii, între care mai 
importante sînt diminețile de bas
me, un concurs de recitări din 
poezii închinate partidului, un 
concurs „Cine știe cîștigă" pe 
tema „Să ne cunoaștem patria“, 
cîteva după-amiezi de ghicitori 
literare și altele. In prezent, bi
blioteca și-a inclus în plan o se
rie de alte acțiuni asemănătoare, 
legate de evehimentul de la 23 
August 1944, eliberarea patriei 
de sub jugul fascist.

In felul acesta, biblioteca clu
bului sindicatelor din Lupeni. se 
achită cu cinste de sarcinile ce-i 
revin în sprijinirea realizării po
liticii partidului pentru educarea 
celor ce muncesc în spiritul pa
triotismului și internaționalismu
lui proletar.

ingi ne

frumos 
literar-

I. s.

. >

PROGRAM DE RADIO
19 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Valsuri celebre, 9,30 
Prietena noastră cartea (reulare), 
9,50 Teatre muzicale create în 
anii regimului de democrație 
populară, 11,30 Muzică ușoară,’ 
12,00 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (reluare), 
13,05 Muzică de estradă, 14,00 
Muzică populară romînească și 
a minorităților naționale, 15,50 
Ce e nou în librării, 16,15 Vor
bește Moscova! 18,00 Cîntece
pentru cei mici, 18,20 Emisiu
nea „George Enescu — compo
zitor și interpret“, 19,05 Actuali
tatea în țările socialiste, 19,35 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie și 
agricultură, 21,00 Muzică ușoară, 
21,45 Tineri interpreți de muzică 
populară romînească. PROGRA
MUL II. 14,30 Muzică populară 
romînească, 15,00 Concert de es
tradă, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,35 Muzică ușoară' sovietică, 
18,05 Din muzica/ popoarelor, 
19,00 Muzică, ușoară de Florentin 
Delmar și Aurel Giroveanu, 19,30 
Teatru la microfon : „Dacă vei fi 
întrebat“. Adaptare radiofonică 
după piesa lui Dorel Dorian, 22,00 
Prelucrări de folclor ale compo
zitorilor noștri.

CINEMATOGRAFE
19 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Rămîi cu noi; AL. SA- 
HIA : Mexicul cîntă; PETRILA : 
Cei mari și cei mici; AN1NOASA : 
Intrigă și iubire; VULCAN : In 
pragul vieții; CRIVID1A: Fata 
în negru; URICANI ; Cei mari 
și cei mici.
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face cunoscut că înce-

U.R.S.S. a adresat un mesaj 
Leon M' Ba, primul ministru 
Republicii Gabon. In mesaj 
S. Hrușciov declară solemn 
Uniunea Sovietică recunoaște

9

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Cu prilejui proclamării la 17 
august a independenței Republi
cii Gabon, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al 
lui 
al 
N. 
că
Republica Gabon ca stat indepen
dent și este gata să stabilească 
cu ea relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanțe di
plomatice.

Sînt convins, se spune în te
legramă, că dezvoltarea relații
lor de prietenie dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Gabon va 
corespunde intereselor celor două 
țări și va contribui de asemenea 
la întărirea păcii generale.

Leon M’ Ba a adresat lui N. S. 
Hrușciov un mesaj de răspuns 
în care și-a exprimat recunoș
tința pentru sentimentele de sim
patie față de Republica Gabon 
și pentru dorința poporului și 
guvernului U.R.S.S. de a spri-

internațională 
generale.

(Agerpres). —

U.R.S.S. a recunoscut Republica 6abon 
și Republica Cipru

jinî colaborarea 
spre binele păcii

*
MOSCOVA 17 

TASS transmite:
Intr-o telegramă adresată la 16 

august lui Makarios, președintele 
Republicii Cipru, L. I Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a decla
rat solemn că Uniunea Sovietică 
recunoaște Republica Cipru ca 
stat independent și este gata să 
stabilească cu ea relații diploma
tice și să facă schimb de repre
zentanțe diplomatice.

Acesta este răspunsul la tele
grama președintelui Republicii 
Cipru care a anunțat că Ia 16 
august a fost proclamată inde
pendența Repubicil Cipru.

L. I. Brejnev și-a exprimat spe
ranța că între Uniunea Sovieti
că și Republica Cipru se vor dez
volta relații multilaterale de prie
tenie în interesul popoarelor ce
lor două state și al întăririi păcii 
generale. El a subliniat de ase
menea că oamenii sovietici au ur
mărit cu o adîncă simpatie lupta 
curajoasă a poporului cipriot iu
bitor de libertate împotriva do
minației colonialiste, pentru in
dependență națională.

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

Congresul Partidului Socialist Popular 
din Cuba

țese adresat popoarelor Americii 
Latine și reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești 
din diferite țării prezenți la con
gres, Lazarc Pena, unul 
ducătorii partidului, a 
deschis cel de-al 8-lea 
al Partidului Socialist 
din Cuba.

Blas Roca, secretar general al 
partidului, a prezentat raportul 
„Rezultatele activității partidului 
în perioada dintre cel de-al 7-lea 
și cel de-al 8-lea Congres și dez
voltarea revoluției".

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

ti AVANA 17 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat la 

16 august și-a început lucrările 
la Havana cel de-al 8-lea Con
gres național al Partidului Socia
list Popular din Cuba. La lucră
rile Congresului participă și re
prezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești frățești din 
multe țări ale lumii, precum și 
delegațiile organizațiilor revolu
ționare cubane — „Mișcarea 26 
iulie" și Confederația oamenilor 
muncii din Cuba.

După ce a transmis salutul fră-

din con- 
declarat 
Congres 
Popular

Congresul internațional de orientalistică 
și-a încheiat lucrările

La lucrările congresului au 
luat parte peste 2000 de oamenii 
de știință printre care 1000 de 
delegați din străinătate — re
prezentanți din peste 60 de țări. 
La ședințele secțiilor au fost pre
zentate peste 700 de rapoarte.

----------=

MOSCOVA 17 (Agerpres).
La 17 august și-a încheiat lu

crările la Moscova cel de-al 25- 
lea Congres internațional de o- 
rientalistică. S-a luat hotărîrea 
ca următorul congres să aibă loc 
în India.

REPUBLICA GABON

In sprijinul Republicii Gongo
TASS a-CAIRO (Agerpres). 

nunță:
După cum relatează 

Gumhuria Garidat As 
ultimele zile „au avut loc con
tacte importante între Cairo, Co- 
nacry, Acera șl Khartum“.

„Scopul acestor contacte, scrie 
ziarul, a fost de a se studia si
tuația creată în Congo și de a 
se adopta o poziție africană u- 
nică pentru asigurarea unității 
și independenței Republicii Con
go, în cazul în care misiunea 
O.N.U. ar eșua".

In cursul acestor contacte s-au 
depus eforturi pentru unificarea 
punctelor de vedere în ce priveș
te următoarele probleme:

ziarul „Al 
Saab", în

Desfășurarea unor acțiuni co
mune pe arena- internațională pen
tru sprijinirea existenței unei 
Africi de sine stătătoare, unirea 
eforturilor în scopul contracarării 
tendințelor imperialiste care ur
măresc scindarea unității șî In
dependenței țărilor africane, a- 
cordarea de ajutor țărilor afri
cane care nu au dobîndit încă 
independența, eforturi comune în 
domeniul' lichidării imperialismu
lui pe continentul african, extin
derea schimburilor economice, 
tehnice și culturale între țările 
africane și lichidarea monopolu
rilor străine care 
unele țări africane.

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

predomină în

A N « N T
Se

pînd cu anul școlar 1060—
1961 în cadrul Școlii 
mixte Petroșani va funcțio
na o școală de meserii cu 

.două secții: gospodărie și 
croitorie.

La această școală se pri
mesc absolvente a șapte cla
se elementare.

înscrierile se pot face pînă 
Ia data de 30 august 1960 la 
secretariatul școlii.

Elevele din alte localități 
vor fi cazate la< internat.

Secția gospodărie va func
ționa cu anii I și II, iar sec
ția croitorie va funcționa cu 
anul I.

medii

Ultima subunitate belgiană a 
Leopoldville

Cu același avion 
rașul Leopoldville 13 membri 
misiunii militare belgiene.

părăsit /♦♦•••»••♦♦♦♦♦♦♦
• •Ini

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres).

După cum anunță agenția As
sociated Press, generalul Lun- 
dula, comandantul armatei na
ționale congoleze, și 200 de os
tași ai armatei congoleze au for
țat o subunitate de parașutiștf 
belgieni să părăsească aerodro
mul din Leopoldville. Parașutiș 
tii belgieni au părăsit aerodro
mul pe bordul unui avion, în- 
dreptîndu-se spre baza militară 
belgiană din Viitour. Aceasta^ a 
fost ultima subunitate belgiană 
cantonată la Leopoldville.

au părăsit
lom M

★

o-
ai

Intr-o altă știre din Leopold- 
ville a agenției Associated Press 
se spune că, Ia 16 august, 
ția congoleză a efectuat o 
de arestări și percheziții în 
rite cartiere ale orașului 
poldville. Printre arestați se
și Marechal, consilier al amba
sadei belgiene.

poli-. 
serie 
dife- 
Leo- 
află

? :

I I 
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BERLIN — La Eisenach (R. D. 
Germană) a avut loc o întîlnire 
pe întreaga Germanie a lucrăto
rilor din instituțiile comunale la 
care au participat deputați ai 
reprezentanțelor populare locale 
(R. D. Germană) și lucrători din 
instituțiile comunale din Hessen, 
Baden Wurtenberg, Remania Pa
latinat, Hamburg și regiunea 
Saar. Participanții la adunare 
au protestat împotriva înarmării 
atomice a Germaniei occidentale.

mov a arătat că cea de a șasea 
expediție complexă va pleca în 
Antarctica în a doua jumătate a 
lunii octombrie.

Spre deosebire de anii trecuți, 
a comunicat Mihail Somov, în 
Antarctică va fi trimisă o sin
gură navă Diesel electrică, 
„OBI“, care va lua pe bord per
sonalul expediției și toate încăr
căturile, ceea ce va reduce consi
derabil cheltuielile de expediție.

MOSCOVA — „Sovetskaia Ros- 
sia“ publică textul interviului a- 
cordat unui corespondent al zia
rului de către Mihail Somov, di
rector adjunct al Institutului de 
cercetări pentru Arctica și An
tarctica. In interviu Mihail So-

„In ultimul ra- 
săptămînal al Băncii națio- 
a Belgiei se anunță noi scă- 
hnportante ale rezervelor de 
și devize ale țării — rela-

AL 24-lea STAT INDEPENDENT DIN AFRICA
PARIS 17 (Agerpres).
In noaptea de 16 spre 17 au

gust a avut loc festivitatea pro
clamării independenței Republicii 
africane Gabon. In conformitate 
cu acordul dintre Franța și Ga
bon, începînd de la 17 august 
relațiile constituționale care le
gau acest fost teritoriu francez 
de metropolă și de comunitatea 
franceză sînt înlocuite prin rela
ții contractuale.

Gabonul este al 24-lea stat in
dependent din Africa și al optu
lea terițoriu francez care a de
venit independent în cadrul co
munității în cursul luni august 
1960.

★

Situat pe țărmul golfului Gui
neea, Gabonul se învecinează cu 
Republica Camerun, Republica 
Congo (fost teritoriu francez) și 
cu colonia spaniolă Rio Aluni.
Teritoriul său este de 267 mii . minereu de fier de la Mekabo și 
km. patrați și are aproximativ Cibanghe evaluate la un miliard1

420.000 de locuitori. Centrul ad
ministrativ este orașul Libreville.

Gabonul dispune de excepțio
nale bogății naturale. In prezent 
principalul articol de export îl 
constituie lemnul și produsele 
industriei de prelucrare a lemnu
lui. Pădurile formate în cea mai 
mare parte din esențe prețioase 
de lemn negru, roșu și roz aco
peră 80 la sută din teritoriul 
țării.

Dar și mai bogat este subso
lul Gabonului. In ultimii ani s-au 
găsit zăcămintele de minereu u- 
tile de importanță mondială. Ză
cămintele de minereu de mangăn 
de primă calitate din apropiere 
de Franceville sînt evaluate la 
300 milioane de tone. Foarte pro
mițătoare sînt zăcămintele de 
minereu și uraniu din Munan. 
Peste 10—15 ani va începe ex
ploatarea uriașelor zăcăminte de

a expor- 
de com-

este do- 
franceze, 
italiene,

de tone. Gabonul va deveni în cu- 
rînd unul din cei mai importanți 
producători de petrol din Africa 
neagră. Anul trecut țara 
tat peste 750.000 tone 
bustibil lichid.

Economia Gabonului 
minată de monopoluri 
belgiene, vest-germane,
olandeze. In ultimul timp pozi
țiile principale din industria mi
nieră a Gabonului au fost aca
parate de monopoluri americane. 
Societatea „Bethlehem Steel“ de
ține 50 la sută din acțiunile mi
nelor de la Mekambo, societatea 
„United States Steel“ deține po
zițiile principale la Franceville, 
„Socon Mobile . Oii Company“ 
împreună cu o societate franceză 
„Société Petroliere Africane equ- 
toriale française“ se ocupă cu ex
ploatarea petrolului

Gabonul colaborează strîns cu 
vecinii săi — Republica Congo, 
Republica Africa Centrală și Cia
dul.

Pentru vineri, 19 august, 

I. S. LOTO-PRONOSPORT, 

organizează o tragere spe
cială LOTO CENTRAL, la 
care se vor extrage din ur
nă 33 numere, în 5 teze 
(două pentru premiile " »
nuite în bani, trei pentrif Ane
miile suplimentare în obiecte).

Nu uitați! AZI ESTE UL
TIMA ZI în care vă 
teți cumpăra bilete 
CENTRAL pentru 
excepțională tragere
se distribuie 10 autoturisme, 
motociclete, scutere, motorete, 
mobilă, frigidere, mașini de 

_ cusut și alte numeroase o-
j biecte de valoare.
♦ _ 
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mai pu- 
LOTO 

această 
la care
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Grupul școlar 
minier Lupani 

anunță că înscrierile pen
tru examenul de admitere în 
anul I lai Școala profes&âigjă 
de ucenici din acest grup 
încep în ziua de 20 august 
1960. înscrierile se fac la 
secretariat 
8—15 $i 
trebuie să 
gale.

zilnic între orele
16—19. Doritorii 

posede actele le-

Informații se primesc zil
nic la secretariatul școlii —> 
telefon 10.

LONDRA 
port 
nale 
deri 
aur
tează din Bruxțjfeș ztarul brita
nic „Financial Times“. Rezervele 
de aur au scăzut astfel cu 1653 
milioane franci belgieni, iar cele 
de devize cu 202 milioane franci“
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