
’ Hun^dsara-Deva 
t. ■    *—a—

Proletari Un toate țiidle, unffi-v&!

Organ ai Comitetului raional P.NO. Petroșani și al Sfatului popular raional

Anul XII 
XVH Nr. 3383

Marți
30 august 

1960

4 pag. 20 bani

Citiți bi pagina IV-eu ,«.
• U.R.S.S. ajută Ghana în dezvoltarea economiei ei nafiötfalé.
• N. S. Hrușciov va vizita Finlanda.
•Un exemplu strălucit de colaborare internațională.
• Vizita în S.U.A. a delegați ei romíné la Congresu* mondial

de economie forestieră.
• Asasinarea primului ministru al Iordaniei.
• Mni a.'fliini »aresive ale S. U.A. îmootriva Cubei.

NOI SUCCESE LA MINA URICANI
Minerii sectorului /, 
fruntași în întrecere

La exploatarea minieră Uricani, 
colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al sectorului I continuă 
să se situeze în fruntea întrecerii 
socialiste. Pînă în ziua de 26 au
gust, sectorul I a extras în afara 
sarcinilor de plan 1158 tone de 
cărbune cocsificabil și a redus 
procentul de cenușă cu 3 la sută 
față de baremul stabilit. La aceste 
succese au contribuit în mod deo
sebit brigăzile conduse de membrii 
de partid Nicolae Ioan de la aba
tajul cameră nr. 10, Hrițcan Vasile 
de la abatajul cameră nr. 2. Ște
fan Nicolae și Teodorescu Stancu 
din abatajele cameră nr. 1 și 2, si
tuate pe stratul VIII și IX. De 
exemplu brigada condusă de Ni
colae Ioan, respectînd formația tip 
de lucru, ținînd cu regularitate 
consfătuirile de producție cu toți 

• .bembrii brigăzii și organizînd mai 
bine lucrul în abataj a extras în 
această perioadă 593 tone de căr
bune cocsificabil peste plan.

In prezent, însuflețiți de rezul
tatele obținute, minerii și tehnicie
nii sectorului I al minei Uricani 
studiază posibilitatea sporirii eco
nomiilor și în special a reducerii 
consumului de exploziv care este 
încă ridicat.

la

Qu 9 zile înainte 
de termen

' Printre brigăzile fruntașe de 
sectorul III de investiții al minei
Uricani se numără și cea condusă 
de minerul Găvan Dumitru care 
lucrează la galeria de legătură în
tre puțul principal al minei și pu
țul orb nr. 2. Asigurînd o plani
ficare a lucrului pe oameni și 
schimburi, membrii acestei brigăzi 
au reușit ca de la începutul acestei 
luni să realizeze zilnic o avansare 

«'in sterii de peste 2,5 metri liniari.
Acest lucru a permis brigăzii să-și

Odată cu construirea uzinei coc- 
sochimicc de la Hunedoara a fost 
necesar, pe de o parte, să crească 
capacitatea instalației de prepara
re a cărbunelui de la Lupeni, pe 
de altă parte, să crească mult re
cuperarea în cărbunele special. Așa 
s-a ajuns la construirea noii spă
lătorii de la Lupeni. Ca procedee 
de spălare s-ău preconizat „Zeța- 
jul“ pentru clasa măruntă și „me
diul «dens“ pentru clasa 10—80 
mm. care aveau menirea de a co
recta spălarea prin respălarea pro
duselor intermediare, selectivitatea 
lor fiind mai bună.

Dacă în primii doi ani noile 
instalații nu au funcționat la ca
pacitatea lor, în anii ce au urmat, 
prin funcționarea în plin a primei 
și a celei de a doua baterii de 
cocs de la Hunedoara se cerea im
perios punerea la punct a întregu
lui flux tehnologic pentru a putea 
face față cerințelor mereu crescîn- 
de de cărbune cocsificabil. In acest 
scop s-au făcut și unele modificări 
la vechea spălătorie cu jgheaburile 
„Rheo“ 10—80 mm. prin monta
rea celui de-al treilea aparat de e- 
vacuare și mărirea secțiunii jghea
burilor. între anii 1955 și 1960 co
lectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la preparația Lupeni 
s-a dovedit a fi capabil de a re
zolva cele mai grele probleme în 
producție, fiind pe deplin conștient 
de importanța sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Iată cîteva cifre 
care ilustrează succesele obținute de 
colectivul nostru între anii 1955— 
1960 : Cantitatea de cărbuni bruți 

realizeze sarcinile planificate pe lu
na august cu 9 zile înainte de ter
menul fixat.

Tot la sectorul III, sezisat de 
lipsa de garnituri pentru țevile de 
aer comprimat și de greutațpa pro
curării lor, membrul de 
Pancu Ioan, ajutat de munutorii 
Gărbovan Constantin și NicHțache 
Gheorghe a conceput un dMpmdăiv 
pentru confecționarea garniturilor. 
Acesta constă dintr-un cadru me
talic prevăzut cu două cuțite de 
tăiere. Adaptat la mașina de gău
rit, dispozitivul poate fi manevrat 
cu ușurință de către orice tnund- 
tor dovedindu-se ieftin și practic. 
Cu ajutorul lui, în sector, toate 
suflările de aer comprimat au fost 
lichidate. De asemenea, și aerajul 
pe galerii și în locurile de muncă 
s-a îmbunătățit prin asigurarea u- 
nei bune etanșeități a tuburilor de 
aeraj.

Caietele de economii — 
oglinda realizărilor 

zilnice
Bilanțul muncii depuse în luna 

iulie la mina Uricani a scos în evi
dență și realizările obținute de co
lectivul sectorului V în primul se
mestru al anului 1960. Cu acest 
prilej, mecanicii, sudorii, electri
cienii, fierarii și forjorii și-au spo
rit angajamentul economiilor pe a- 
nal 1960 eu încă 60.000 lei. • Felul 
în care muncitorii sectorului V în- ■ 
făptuiesc acest angajament este o- 
glindit de caietele de evidență zil
nic* a economiilor realizate.

De pildă, echipa de sudori con
dusă de Molnar Arpad a executat 
de la începutul acestei luni nume
roase lucrări de tăiere a conducte
lor de aer ««primat și a plăcilor 
de fier pentru construcții metalice, 
sudări la vagonete, la armături 
raaaalice și altele. Față de consu
mul specific planificat, echipa a 
economisit la aceste lucrări 23 m.c. 
oxigen, 10 kg. electrozi de sudură,
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pentru cocs a crescut cu 43 la su
tă ; cărbunele cdtsificabil livrat 
crește cu 317 la sută ; recuperarea 
în cărbunele cocsificabil crește cu 
24,8 puncte, iar cîștigul mediu 
crește cu 70 la sută.

întotdeauna în fruntea acțiuni
lor s-au situat comuniștii. Sínt 
demni de amintit tinerii spălători 
György Ștefan, Mazăre Vasile, 
Ologu Ioan, maistrul Ciula.Vasile, 
prim-maiștrii Enciu Gheorghe, Cio- 
botaru Ioan. De asemenea s-au 
mai evidențiat Szabó Dominic, A- 
vasiloaie Dumitru, Ionici Adrian, 
Cranciova Ioan, Dragomir Ioan. 
mg. Jerca Constantin, ing. Ionică 
Ioan și mulți alții.

Față de rezultatele obținute în 
perioada dintre cele două Congre
se ale P.M.R., ÎI și III, preparato
rii noștri au fost răsplătiți prin 
grija partidului și guvernului în 
mod deosebit. Astfel, s-a extins 
prima de vechime și la angaiații 
preparațiilor, s-a stabilit primă de 
recuperare, s-a acordat primă pen
tru evitarea locații ; s-au majorat 
salariile în anii 1956 și 1960 cu 
40 la sută, s-a acordat pensia la 
55 ani, s-au acordat ordine și 
dalii muncitorilor, inginerilor 
tehnicienilor.

Colectivul nostru, însuflețit 
hotărîrile Congresului al III-lea 
este ferm hotărît a obține rezul
tate și mái bune în viitor prin ri
dicarea continuă a nivelului tehnic 
al producției.

PISO POMPIEIU
inginer șef al preparației Lupeni 

20 kg. carbid și o cantitate însem
nată de borax și alamă. Echipa 
de fierari condusă de Fieraru ’ Ioan 
a recuperat și întrebuințat peste 
130 kg. oțel, Iar echipa de reparat 
vagonete condusă de Burciu Du
mitru a realizat economii mari prin 
recondiționarea unor axe, roți 
rulmenți de vagonete.

A. NICHIFOREL

A
In sectorul fruntaș 

al minei Lupeni
Din abatajele sectorului III al 

minei Lupeni se extrag zilnic zeci 
și sute de tone de cărbune cocsifi
cabil peste plan. în cele 21 zile 
lucrătoare care au trecut din aceas
tă lună, sectorul III a extras 2.456 
tone de cărbune în afara sarcinilor 
de plan, iar calitatea cărbunelui 
s-a îmbunătățit simțitor. îmbună
tățirea calității se datorește și fap
tului că alegerea șistului vizibil din 
cărbune se face cu mai mult simț 
de răspundere. Printre brigăzile 
sectorului III, care au obținut re
zultate bune se numără acele ale 
lui Deoancă Ioan, Abrudean Flo- 
rea, Jurca Roman, Fîcea Grigore 
și altele, care și-au îndeplinit pla
nul în proporție de 108,3—123,7 
la sută.

NUȚĂ NICOLAE 
corespondent 
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ECONOMII
La magazia de rezervă a mi

nei Petrila, sub îndrumarea tov. 
Brîndușa Aurel, lucrează deseori 
cîțiva ucenici. Mai deunăzi, cu 
dălți și ciocane tinerii despicau 
cămașa de plumb de pe niște 
scurtături de cablu de înaltă 
tensiune.

— Ce faceți aici voinicilor ? 
— îi întrebă un miner vîrstnic.

— Economii — răspunseră cu 
toții într-un glas.

— Economii ? Cum așa ?
— Bine, intră în vorbă Brîn

dușa. Mai zilele trecute am dat 
din plumbul ăsta desfăcut vreo 
300 de kg. pentru transforma
rea lui în garnituri necesare tu
burilor de rambleu. Și chiar da
că le*am da spre retopire, plum
bul și cuprul sînt metale destul 
de scumpe așa că în loc să se 
arunce dintr-un loc în altul, le 
valorificăm.

Intr-adevăr, în valorificarea 
plumbului și cuprului de la ca
blurile degradate, la mina Pe- 
triia s-a găsit o sursă de eco
nomii.

Orașul Petroșani devine din zi în zi mai frumos. Ca o podoabă, 
el are azi frumoase ronduri de flori de-a lungul străzilor. Dar, 
pentru ca acestea să fie veșnic proaspete au nevoie de întreținere per
manentă. In acest scop un grup de elevi, din inițiativa lor, se stră
duiesc să îngrijească cit mai bine florile din fața școlii lot, IN CLI
ȘEU : Elevii Hîndoreanu Viorel, Niță Dorina și Kiss Ana de la 
Școala medie mixtă îngrijind florile atît de dragi lor.

Gali Agneta a devenit fruntașă! Vestea aceasta aflat
atît de repede îneît funcționara . careul înscrisese numele pe pa
noul fruntașilor Filaturii Lupeni se văzu deîndată înconjurată d® 
depănătoarele care aiu venit să se convingă de exactitatea ce
lor auzite. De altfel acest eveniment era așteptat. In ultimul 
timp, Gali Agneta a lucrat diin ce în ce mai mult și mai bine, 
reușind ca în această lună să depene peste 1000 scuturi de mă
tase fără să producă nici un scul deșeu.

IN CLIȘEU: Gali Agneta în timpul lucrului,
-----------------O-----------------

PE TEME DE PARTID

Pregătirea temeinică 
a adunărilor generale

In-adunările generale ale or
ganizației de bază, comuniștii 
dezbat cele mai importante pro
bleme legate de încjeplinirea sar
cinilor construcției . socialiste, 
stabilesc măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea muncii, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor parti
dului și guvernului

Adunarea generală este orga
nul superior al organizației de 
bază șî conform Statutului 
P.M.R. trebuie ținută odată pe 
lună. Pentru ca adunările gene
rale siă-și atingă scopul, să con
stituie o adevărată școală de e- 
ducare a membrilor și candida- 
ților de partid, este necesar ca 
ele să fie temeinic pregătite, 
dîndu-se toată atenția bunei lor 
desfășurări.

Sarcina pregătirii adunărilor 
generale revine biroului organi
zației de bază, care trebuie să 
stabilească la ordinea de zi pro
blemele ce se analizează, să se 
îngrijească de întocmirea la timp 
a raportului, a proiectului de 
hotărîre atunci cînd e cazul, să 
anunțe cu cîteva zile înainte 
membrii și candidații de partid 
despre ținerea adunării gene
rale, despre ordinea de zi.

In raionul nostru s-a îmbu
nătățit mult munca birourilor 
organizațiilor de bază 
privește pregătirea 

în ceea ce 
adunărilor

generale. Problemele ce se ana
lizează se aleg cu mai multă 
grijă, există preocupare pentru 
întocmirea unor rapoarte docu-' 
mentale, astfel ca ele să asigure 
o serioasă bază de discuții în 
adunările generale.

Iată cîteva aspecte din activi
tatea unor birouri ale organiza
țiilor de bază de la mina 
noasa în privința pregătirii 
nărilor generale.

Ani 
adu-

4

«

Alegerii problunetar 
ce se analizează — 
o deosebită atenție

Anul 'acesta în adunările ge
nerale ale organizațiilor de ba
ză de la mina Aninoasa s-au a- 
nalizat în majoritatea cazurilor 
probleme importante, legate de 
preocupările cele mai de seamă 
ale organizațiilor de partid. Un 
accent deosebit s-a pus pe pro
blemele procesului de producție, 
pe îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Periodic s-a analizat în adu
nările generale activitatea: des
fășurată în vederea îndeplinirii 
indicilor planului pe sectoare, 
îndeosebi în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii 
și reducerea-prețului de cost.. Nu 
s-a neglijat nici munca politică, 
s-a analizat desfășurarea învă- 
țămîntului de partid, felul în 
care membrii și candictâții de 
partid se achită de sa rciirT.t?'în
credințate. De asemenea unele 
organizații de bază au analizat 
în adunările generale activitatea 
organizațiilor U.T.M. și a secții
lor sindicale. >

Așa de pildă în luna iulie or
ganizația de bază nr. 3 a anali
zat în adunarea generală . pro
blema îndeplinirii angajamente
lor luate în întrecerea socialista, 
iar in luna august activitatea 
desfășurată. de comuniștii din 
secția sindicală.

Majoritatea birourilor organi
zațiilor de baîă au ales cu grijă 
problemele ce urmau să fie ana
lizate în adunările generale, au 
căutat ca acestea să fie cele mal 
importante, actuale și concrete. 
Uneori însă, la mina Ariinoasa 
exista și lipsuri în această direc
ție. Biroul organizațM de bază 
nr. 7, de exemplu. în luna iulie

POMPILIU UNGUR

(Continuare in pag. 3-a)
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C.S. JIUL —SALGÓTARJÁN B.T.C. 1-4 (0-2)
De aproape două luni stadio

nul Jiul, aflat în reparație, n-a 
mai găzduit nici o întîlnire de 
fotbal, lipsind astfel pe iubitorii 
acestui sport de momentele atît 
de plăcute și dorite din după- 
«miezile duminicale. Și iată că 
noul sezon fotbalistic s-a des
chis pe stadionul nefăcut cu o 
întîlnire internațională. Jiul pri
mea revanșa formației Salgó
tarján B.T.C. din prima catego
rie a R. P. Ungare, pe care a 
întrecut-o cu 3—0 acum 4 ani, 
chiar la Salgótarján. Iată de ce 
publicul din Petroșani a așteptat 
cu multă nerăbdare această în
tîlnire venind pe stadion în nu
măr de peste 8.000.

Importanța meciului a fost 
simțită de însăși jucătorii celor 
două echipe care au apărut pe 
teren oarecum timorați 
în primele minute de la 
de început al arbitrului 
destul 
treptat 
teptată 
noastre
șilor fotbaliști oaspeți. Eram cu 
toții curioși să vedem jocul oas
peților dar în același timp și al 
echipei petroșănene acum, înain
tea începerii campionatului. Deși 
rezultatul a fost nefavorabil e- 
chipei locale totuși publicul a 
fost satisfăcut în general de joc 
avînd nenumărate ocazii în spe
cial în primul mitan să aplaude 
faze palpitante create la ambele 
porți. La oaspeți, am văzut un 
Joc deosebit de simplu bazat în 
special pe precizia ireproșabilă

jucînd 
fluierul 
Nemeș; 
treptat,de confuz. Dar

jocul intră în aliura aș- 
atît din partea echipei 
cît și din partea valoro-

în pase și pe jocul la intercepție 
și în viteză. A fost tocmai ceea 
ce a făcut ca în al doilea mitan 
jucătorii noștrii să nu mai re
ziste din punct de vedere fizic 
și astfel să slăbească atît în a- 
părare cît și tn

După primele 
la un atac al 
Cosmoc șutează 
du-1 pe Csekâ 
corner în ultima 
fapt în primele 10 minute echi
pa noastră domină ușor benefi
ciind de patru cornere rămase 
însă nefructificate. In minutul 
17 echipa gazdă are o mare o- 
cazie de a deschide scorul prin 
Crăciun care șutează puternic 
de la 6 metri pe lîngă bară. In 
același timp și Crîznic are de 
lucru cu șuturile precise dar de 
la distanță ale înaintașilor oas
peți. Ceea ce am remarcat la ju
cătorii echipei maghiare a fost 
faptul că din cîteva schimburi 
de locuri, din cîteva pase ajun
geau la poartă, terminînd cu șu
turi destul de periculoase. La un 
asemenea atac Csâki îl deschide 
foarte bine cu capul pe Vasas 
care șutează puternic și plasat 
înscriind impafabil primul gol 
al oaspeților.

Pînă la sfîrșitul primei reprize 
asistăm la cîteva atacuri destul 
de periculoase ale echipei gazde 
în care pe rînd

atac.
minute de joc, 
echipei gazde, 

puternic forțîn- 
să respingă în 

instanță. De

Crăciun, Toth,

Ghibea șutează, însă imprecis. 
Al doilea gol al oaspeților este 
înscris de Bodon cu 
fază creată în urma 
turi de colț.

La reluare echipa 
bește ritmul. Dacă în prima

capul 
unei

locală

la- o 
lovi-

slă- 
par- 

te a întîlnirii jocul a fost echi
librat, în a doua parte a șa, el 
a aparținut aproape în întregi
me oaspeților care, profitînd de 
lipsa de condiție fizică a jucă
torilor de la Jiul au dominat a- 
proape continuu stăpînind în 
permanență terenul. Cu toate că 
în această parte a jocului Gram 
s-a comportat destul de bine, el 
a fost nevoit să scoată mingea 
din plasă de două ori așa cum 
făcuse Crîznic în prima' repriză. 
Golul gazdelor a fost marcat de 
Cosmoc în urma unui șut puter
nic și prin surprindere de la 18 
metri. In ultimul minut 
ratează o nouă ocazie, 
în portar deși se afla 

Formațiile celor două 
JIUL — CRÎZNIC 
Romoșan, Tîlvescu, Farkaș (Va- 
siu), Cosmoc, Crișan (Farkaș), 
Toth, Crăciun, Ciurdărescu, Ga- 
bor (Ghibea) (Manea), Nertea; 
SALGOTARJAN — CSEKO 
SANDOR, OLAH II, Menczel, 
lancsik, Szoika, Huszar (Krajcs), 
Bodon, CSAK1, VASAS, Taliga.

Crăciun 
trăgtnd 
singur, 
echipe: 

(GRAM),

M. DUMITRESCU

IN CLIȘEU: Înaintea începerii meciului, odată cu schimbarea 
tradiționalelor fanioane, jucătorii ambelor echipe schimbă frumoase 
buchete de flori.

r. ■MR
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•
Secția de alpinism din cadrul A- 

«ociațici sportive ;,Viscoza“ Lu
peni a organizat săptătnîna trecută 
la Cheiile Buții (masivul Retezat) 
un concurs pentru cîștigarea titlu
lui de „Cel mai bun alpinist al 
asociației“.

La concurs au participat 4 echi
pe de băieți și una de fete. Gu toa
te că majoritatea componenților e- 
chipelor sînt începători, totuși ei 
au reușit să escaladeze un număr 
de 5 ttasee alpine, avînd gradul, de

PLAJĂ... PE LÎNGĂ ȘTRAND

dificultate între 3 A și 4 A. S-au 
remarcat echipele conduse de către 
tov. Rău Mihai, Dobner Anton și 
Lungu Gheorghe și echipa de fete 
condusă de tov. Zoldi Elena.

Concursul a luat sfîrșit cu o in
teresantă lecție demonstrativă de 
tehnică alpină pe care a ținut-o tov. 
Pavel Adalbert, instructorul sec
ției de alpinism a Asociației noas
tre sportive.

BORBELY MIHAI 
corespondent

Minorul Vulcan 
Minerul Petrila 3-0
în deschidere la întîlnirea in

ternațională de fotbal Jiul—Salgâ- 
Mrjăn, pe stadionul Jiul au evo
luat duminică echipele din campio
natul regional — Minerul Vulcan 
și Minerul Petrila. De obicei la 
început de sezon cind există schim
bări de jucători, remanieri mai 
mult sau mai puțin eficace, iubi
torii fotbalului sînt nerăbdători să 
vadă la lucru echipele, înaintea 
confruntărilor oficiale. Duminică 
cele două formații din campiona
tul regional au oferit spectatorilor 
surprize plăcute. Este vorba în 
primul rînd de Minerul Petrila, 
care, acum un an a început cam
pionatul regional cu o formație 
destul de slabă. Acum, însă echi
pa petrileană se prezintă cu un 
lot destul de omogen, care pro
mite. Ceea ce nu poate fi însă tre
cut cu vederea la Minerul Petrila 
este atitudinea lui Panait care 
continuă să sfideze spectatorii prin 
gesturi nesportive ceea ce aduce o 
pată întregii echipe mai cu seamă 
că el este chiar antrenorul ei.

La Minerul Vulcan a plăcut nu 
numai comportarea disciplinară dăr 
fi jocul prestat, ei obținind pe me
rit victoria prin punctele înscrise 
de Chiccanu, Rîșniță și din nou 
Chiceanu. Un fapt pozitiv de re
marcat la vulcăneni este tendința 
de întinerire continuă a echipei 
deși ea nu a suferit de „bătrînețe“ 
nici pînă acum. Se pare că .munca 
antrenorului Paraschiva va da in 
curînd roade destul de bogate.

Vara aceasta a fost tare cu toa
ne pentru noi cei din Valea Jiului. 
Chiar fi în luna lui cuptor tind 
soarele își aruncă din plin razele 
sale binefăcătoare, în vara aceasta 
pe noi ne-a cam uitat — bine în
țeles cu excepția celor care au fost 
la mare. $i probabil dîndu-și sea
ma de nedreptatea pe care ne-a fă
cut-o, de cîteva zile a început să 
ne desfete cu căldura lui puterni
că. Unii bătrini spun că aceasta e 
vara lor, probabil pentru faptul ci 
e întîrziată. Nu știu daci au drep
tate sau nu, dar cert este că în 
aceste ultime zile de august s-a 
făcut așa de cald, cum de fapt nu 
am avut noi o vară întreagă. Așa 
se face că duminică făcîndu-mi ba
gajul (plus soția) am „întinsa" fru
mușel pînă la Lupeni. Aici, soare
le parcă ardea mai puternic. Am 
luat-o cu pas întins pînă la ștrand 
mergînd tot pe margine, la umbră, 
de frică să nu capăt insolație. Pe 
drum ni s-au atașat mai mulți, ti
vind aceiași țintă cu noi — ștran
dul. In sfîrșit iată-ne în fața porții 
răsuflînd ușurați c-am ajuns.

Mă uit printre gratiile porțn. 
apa verzuie, curată parcă te îmbia 
la o baie. Tare ne-am bucurat. O 
să fie o zi frumoasă, apa bună, 
soare, deci tot ce ne doream. Dar 
mare ne-a fost mirarea cind am 
căzui că la ștrand nu se vede ru
meni.

— Nu-i nimic îmi zic eu în gînd, 
și ca să-mi consolez soția îi spun:

— Uite dragă vom fi primii. O 
să fie bine, că avem apă curată.

Dar sincer vorbind am rămas 
cam surprins. Cum se poate oare 
pe o asemenea călduri ți zi de 
odihnă — duminică — să nu fie 
încă nimeni la ștrand. Ceasul ară
ta ora 12.

Dar nedumerirea mea a fost lă
murită imediat. Încerc poarta 
ștrandului să o deschid — nimica 
Poarta era încuiată. Bat în ea fi 
după cîteva timp la poartă vine 
un bătrîn respectabil cu o pălăriu
ță specifică localnicilor din Valea 
Jiului, care de după gratiile porții 
mă întreabă:

— No, ce dorești matale
— Să fac baie.
— N-ai decît. Ce te țin eu ?

— Bine dar vreau in ștrand I
— Nu, asta nu se poate. Sîntem 

în reparație.
Mă uit înlăuntru și nu văd nici 

un fel de urme de reparații. Cu 
asta discuțiile s-au terminat. Orice 
intervenție era inutila.

Se spune că ștrandul e cel mai 
favorabil pentru plaje (influența 
reflecțiilor razelor soarelui în apă 
și nisip). Așa se face 
ne-am luat cearceafurile 
le-am întins pe lingă gardul 
ștrandului pentru a ne consola ci 
dacă nu sîntem în interiorul stran- 

totuși lîngă el. A 
~ cind în 

privirea 
care se 

a ștran- 
parcă în ciudă.

că
fi

dului sîntem
fost bine nu zic nu. Din 
cînd îmi aruncam cu jind 
peste gard la broaștele 
sbenguiau în apa verzuie 
dului, făcîndu-ne j 
Tîrziu, micul nostru grup căruia i 
se mai alăturaseră fi altele ficînd 
plajă pe marginea Jiului adică... 
pe lingă ștrand, s-a îndreptat spre 
oraș mai mult cătrănit decît brdț.~ 
zat.

Mi întreb oare se va descinde 
ștrandul acum sau... la iarnă ?

C. COSTIN

TENIS DE C1MP

*

Minerul Lupeni
Iubitorii de fotbal au fost pre- 

zenți duminică pe stadionul Mi
nerul din Lupeni pentru a-și 
vedea la lucru echipa favorită, 
evoluînd într-un meci amical în 
compania echipei Știința Timi
șoara, proaspăt promovată în ca
tegoria A.

Era de așteptat că după în- 
frîngerea suferită duminica tre
cută la Timișoara cu categoricul 
scor de 5—0 în fața formației 
studențești, Minerul va căuta 
să-și ia revanșa printr-un joc 
bine legat, eficace și combativ, 
cu atît mai mult cu cît la Lu
peni timișorenii s-au prezentat 
cu o formație improvizată.

Cu toate astea ambele echipe 
au desfășurat un joc mediocru.

Minerul merita totuși victoria. 
El a dominat mai mult și în 
special în repriza a Il-a cînd 
jocul s-a desfășurat aproape tot 
timpul în terenul advers, dar, 
înaintarea a ratat multe ocazii.

Antrenorul Lazăr a încercat 
mai mulți jucători noi dintre 
care singurul care a dat satis
facție deplină a fost aripa 
dreaptă Cucu, fiind totodată și 
unul din cei mai buni jucători 
de la Minerul.

De asemenea a mai fost încer
cat ca inter dreapta Szőke, dar

Știința Timișoara 2-2 (2-1)
pe acest post nu a dat tot ran
damentul, 
punde pe 
unde s-a 
ori.

Dintre 
mai fost încercați 
foarte slab s-a comportat Dan 
I. care a încercat mult să dri
bleze.

Jucătorii 
tează chiar 
studenților 
chescu.

In minutul 2 stoperul Hălmă- 
jan, de la Știința, comite un 
henț în careu, penalty, pe care 
Plev îl ratează. Minerul conti
nuă să aibă inițiativă dar ezită 
să tragă la poartă.

Treptat timișorenii încep să-șl 
revină și jocul se echilibrează.

Primul gol survire în minutul 
21 cînd Szőke trage puternic 
surprinzînd „pe picior greșit“ pe 
portarul Enăchescu și înscrie.

Un minut mai tîrziu Mihăilă 
trece de trei jucători de la Ști
ința și șutează în colțul din 
dreapta sus al porții timișorene 
înscriind cel de-al doilea gol pen
tru Minerul.

Acesta a fost cel mai lrumos 
gol al partidei. Se părea că Mi
nerul va obține o victorie clară

Mult mai bine cores- 
postul de mijlocaș 
evidențiat de atîtea

jucătorii noi care au 
în formație.

de la Minerul asal- 
de la început poarta 
apărată de Enă-

și la scor. Dar studenții nu se 
descurajează. In minutul 28. Fi- 
lip înscrie primul punct pentru 
Știința.

La reluare, în plină dominare 
a Minerului, Feudot înscrie go
lul egalizator pentru Știința. 
Jucătorii Științei se retra-g în a- 
părare. Minerul continuă să for
țeze jocul pentru a obține vic
toria dar pe rînd Țurcan (min. 
36) care trage un șut puternic 
razant cu bara transversală, Cu- 
cu (min. 57), cu un șut puternic 
în mijlocul porții pe care Enă
chescu îl reține și Pali (min. 84) 
cînd are o bună ocazie de a în
scrie, ratează ocazii bune.
y Jocul a fost necesar și folosi- 
->r Minerului pentru a-și veri
fica forțele înainte de începerea 
campionatului categoriei A, e- 
diția

La 
care 
s-au 
ții : MINERUL : Kiss (Mihala- 
che) — Plev, Coman, Dan II
— MIHA1LA, Mihaly — CUCU, 
Szoke, Dan I (Pali), Sima II 
(Țurcan), Crăiniceanu. ȘTIIN
ȚA : Enăchescu — Codreanu, 
Halmăjan, Jenei, Ordok, Barcu
— Dulgheru, Filip, Petre3CU, 
Feudot, Viță.

C. COTOȘPAN

1960—1961.
fluierul arbitrului Dobrin, 

a condus în general bine, 
aliniat următoarele forma-

C.5. Jiul Petroșani — 
Voința Craiova 8-6

Sîmbătă și duminică a avut 
loc pe stadionul Jiul întîlnirea 
de tenis de cîmp din cadrul cam
pionatului republican pe echipe 
între Jiul și Voința Craiova. 
Deși între tenismenii craioveni 
au apărut jucători valoroși ca 
Cirinbei, Sommer, totuși petro- 
șănenii, jucînd cu mai multă si
guranță și calm, au reușit să ob
țină victoria cu scorul de 8—6.

lată rezultatele tehnice înre
gistrate: (primii sînt din Petro* 
șani) Simplu bărbați: Vasiles- 
cu C-tin — Chiper 2—0 (6—3, 
6—4), Turdeanu Viorel — Ci
rinbei C-tin 2—0 (7—2, 7—5), 
Vasilescu — Cirinbei 2—0 (6—0, 
6—2), Turdeanu — Chiper 2—0 
(6—0, 6—0), Pascu — Lăzăres
cu 2—0 (6—2, 
femei: 
(0-6, 
Cosma 
6—2), 
(5-7, 
0—2 (4—4 abandonat). Simplu 
junioare: Nemeș — Lăzărescu 
0—2 (4—6, 4-6). Dublu băr
bați : Vasilescu, Turdeanu — Ci
rinbei, Chiper 2—0 (6—2, 6—3). 
Dublu juniori: Cosma, Kelemen 
— Mihai, Kirschner 1—2 (4—6, 
6—2, 3—6). Dublu mixt: Mo
canu, Turdeanu — Sotnmer, Ci
rinbei 
Dublu 
Nemeș 
(4—6,

Cele 
ain cele consemnate mai sus au 
fost Turdeanu — Cirinbei și Va
silescu — Cirinbei.

In ambele întîlniri petroșăne- 
nij au cîștigat în primul rînd da. 
torită calmului și siguranței. De 
pildă în întîlnirea Vasilescu — 
Cirinbei, primul a cîștigat la 
zero prima partidă, obținîrrd 
multe puncte prin servicii puter
nice. De remarcat de _______
încrederea în victorie cu care a 
jucat cuplul Mocanu, Turdeanu 
care a cîștigat deși 
partidă — decisivă 
conduși cu 5—1. Prin jocul cal
culat și tehnic a lui Turdeanu, 
cuplul petroșănean a reușit să 
eîștige ultima partidă la 7—5 
și prin aceasta și întîlnirea.

6—3). Simplu
Mocanu — Sommer 0—2 
1—6). Simplu juniori: 
— Kirschner 2—0 (6—3. 
Kelemen — Mihai 0—2
3—6), Bone — Surcel

2—1 (3—6, 7—5, 7-5). 
mixt juniori: Kelemen, 
— Mihai, Lăzărescu J—2 
6-4, 4-6).
mai interesante partide

asemenea

în ultima 
- au fost
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Pentru ridicarea calificării
muncitorilor de la mina Lupeni

Pregătirea temeinică a adunărilor 
generale

• PUBLICITATE
de bază de la mina Aninoasa 
se țin la datele fixate, ordinea 
de zi este anunțată din timp. 
Acest lucru face < membrii și 
candidații de pârtia să se poată 
pregăti în vederea discuțiilor. In 
adunările generale ale organiza
țiilor de bază nr. 1, 3, 4 se poar
tă discuții vii, se fac propuneri 
prețioase în vederea îmbunătă
țirii muncii.

Uneori însă nu se respectă or
dinea de zi fixată ci în cadrul 
adunărilor generale se fac numai 
primiri! de candidați sau noi 
membri de partid. Așa a fost 
cazul în luna iulie cu organiza
ția de bază nr. 8. Este neapărat 
necesar ca problemele fixate în 
planul de muncă să fie puse în 
discuția adunării generale, de
oarece numai astfel organizația 
de bază își poate îndeplini1 rolul 
de conducător politic.

Este cunoscut faptul că dez
baterea unei probleme în cadrul 
adunării generale trebuie să 
ducă la luarea de măsuri eficace 
pentru îmbunătățirea muncii; în 
acest scop se iau anumite hotă- 
rîri. Aceste hotărîri și măsuri 
trebuie traduse în viață. Mai 
sînt însă cazuri cînd acestea 
sînt date uitării, ceea ce face ca 
peste cîtva timp să se analizeze 
aceiași problemă.

Așa s-a întîmplat în organiza
ția de bază nr. 7. In luna februa
rie a. c. a analizat în general 
activitatea organizației de bază 
U.T.M. însă munca nu s-a îm
bunătățit. Din această cauză în 
luna iulie a fost nevoie să se a- 
nalizeze din nou aceiași proble
mă, dar și de data aceasta s-a 
făcut tot în general.

Inlăturînd lipsurile ce le mai 
au în pregătirea adunărilor ge
nerale, birourile organizațiilor 
de bază, îndrumate și controlate 
mai îndeaproape de comitetul de 
partid al minei, se va ajunge ca 
întreaga activitate organiza
țiilor de bază de partid de la 
mina Aninoasa să se ridice la un 
nivel mai înalt și astfel sarci
nile ce le revin să fie îndeplinite 
cu mai mult succes.

(Urmare din pag. l-a)ajutori mineri, iar în anul 1959, 
92 mineri, 34 ajutori mineri, 44 
artificieri, 28 mecanici extracție 
și 14 mecanici compresor.

Pentru buna desfășurare a 
cursurilor, au fost numiți ca lec
tori cei mai buni ingineri, școala 
a fost înzestrată cu material di
dactic ca: ciocane de abataj, 
perforatoare, diferite machete de 
lucrări miniere, elevilor li s-a 
dat „Manualul minerului“ pentru 
a le ușura și mai mult însușirea 
materialului. Tot în cadrul șco
lii, s-au deschis 3 cursuri de ca
lificare pentru artificieri, reușin- 
du-se să se înlocuiască în pro
porție de 80 la sută artificierii 
fără caii licăre.

■Prin calificarea muncitorilor 
s-a reușit să se rezolve aproape 
în întregime stabilizarea cadre
lor. A crescut producția și pro
ductivitatea muncii, disciplina 
s-a îmbunătățit simțitor și si-au 
redus accidentele <fe muncă.

In anul 1960 școala minieră 
este frecventată de un număr de 
293 elevi din care 136 mineri și 
153 ajutori mineri. Din aceștia, 
30 la sută sînt tocmai din acei 
muncitori care au fost exami
nați în anul 1957. Totodată s-a 
reușit să se deschidă un curs de 
calificare de scurtă durată pen
tru meseria de mecanic locomo
tivă de mină cu toți mecanicii 
care erau pe mașini dar nu po
sedau act de calificare sau a- 
veau cu totul altă calificare 
(tractorist, șofer, mecanic com
bine etc.) fără a cunoaște pro
blemele transportului în subte
ran, fapt care a făcut să avem 
de multe ori gîtuiri în transpor
tul subteran

Tot în acest an, am reușit să 
organizăm cu ajutorul conduce
rii minei Lupeni și comitetului 
sindical un curs de minim teh
nic cu șefii de brigăzi cărora 
li. s-au predat 7 lecții cuprin- 
zînd probleme variate despre 
productivitate șl preț de cost, 
normare, organizarea muncii la 
locurile de muncă ca factor de 
seamă în obținerea randamente
lor sporite, aeraj etc. Frecvența 
șefilor de brigăzi a fost în pro
porție de 60—70 la sută din nu
mărul total. Aceste lecții au fost 
predate de către cei mai buni 
ingineri din cadrul exploatării.

Conducerea exploatării, comi
tetul sindical și conducerea șco
lii, îndrumate îndeaproape de 
către comitetul de partid al mi
nei vor căuta ca și pe viitor să 
rezolve problema calificării mun
citorilor de la mina Lupeni. A- 
vînd drept călăuză recenta Hotă- 
rîre a C C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, vom pune accent deose
bit pe ridicarea continuă a ni
velului tehnic și profesional al 
muncitorilor, pentru realizarea 
obiectivelor propuse și îndeplini
rea sarcinilor trasate d)e către 
partidul nostru.

BONTA GHEORGHE 
directorul școlii miniere

Lupeni
... .  1 gggnBgsr

COLEC ți a „CUNOȘTINȚE ECONOMICE

Directivele celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. privind pla
nul dă dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 pun 
în fața întregului popor sarcini 
deosebite.

Industriei carbonifere îi revin 
sarcini deosebit de importante 
în ¿eea ce privește sporirea con
tinuă a extracției de cărbune și 
în special a cărbunelui cocsifi- 
cabil, cărbune atît de necesar 
pentru dezvoltarea industriei si
derurgice.

Mina Lupeni, fiind principala 
furnizoare de cărbune cocsifica- 
bil, pe lîngă obligațiile oe-i re
vin pentru realizarea sarcinilor 
privind sporirea producției de 
cărbune îi revine și aceea de a 
ridica continuu nivelul profesio
nal și tehnic al muncitorilor. 
Este știut doar faptul că acolo 
unde muncitorii nu posedă un 
nivel profesional satisfăcător, în 
report cu ritmul de mecanizare 
și introducere a tehnicii noi, nu 
se poate realiza un progres teh
nic pentru a putea face față sar
cinilor puse în fața noastră de 
către partid.

Pentru a ilustra în mod con
cret și convingător saltul făcut 
în problema calificării muncito
rilor în ultimii ani, este suficient 
să reliefăm cîteva cifre și fapte.

Astfel, în anul 1955, ia mina 
Lupeni funcționau trei cursuri 
pentru mineri, ajutori mineri șf 
-igonetari și două cercuri de 
specializare pentru meseriile de 
electricieni și artificieri', avînd 
325 muncitori înscriși cu o frec
vență în medie de 60—70 la su
tă. In 1956 au frecventat cursu
rile 235 muncitori, din care 34 
mineri. 138 ajutori mineri, 13 
lăcătuși, 24 electricieni, 26 ma- 
șiniști de extracție, iar în anul 
1957 au frecventat cursurile 634 
muncitori (199 mineri, 286 aju
tori mineri. 41 electricieni, 27 
mecanici locomotive. 6 bobina
tori, 64 macaragii. 11 electrolă- 
cătuși).

In perioada 1955—1957 condi
țiile în ce privește recrutarea e- 
levilor la școala minieră și la 
cursurile de scurtă durată, cît și 
asigurarea unei bune desfășurări 
a învățămîntuluf prin numirea 

nivelul
a învățămîntulul prin i 
lectorilor, nu au fost la 
sarcinilor.

Cu 
vată 
timii 
'’In

rezol- 
în ui-

totul altfel a fost 
problema calificării 
3 ani.
anul 1958, conducerea în

treprinderii a luat măsuri pentru
asigurarea unui local corespun
zător pentru buna desfășurare a 
cursurilor, recrutarea lectorilor 
s-a făcut în mod mulțumitor. 
Conducerea exploatării, condu
cerile sectoarelor, maiștrii mi
neri ca și șefii de grupe, au dat 
un real sprijin în ceea ce pri 
vește recrutarea muncitorilor 
pentru a se califica, de a ie ri
dica nivelul lor profesional șl 
tehnic, a tace să cunoască tai
nele mineritului mai în aprofun- 
zime, să aplice în practică cele 
învățate în orele teoretice Au 
urmat cursurile 75 mineri și 140

Traducerea în viată a grandi
oaselor perspective pe care Con
gresul al Ill-lea al partidului le 
înfățișează poporului, cere ridi
carea activității creatoare a ma
selor pe o treaptă superioară, 
iar aceasta este indisolubil le
gată de creșterea conștiinței so
cialiste și a nivelului de cunoș
tințe științifice al celor ce mun
cesc

Răspunsuri la numeroasele în
trebări. atît de importante pen- 

. trn înțelegerea și traducerea în 
viață a politicii economice a 
partidului, puteți afla în paginile 
noii serii de broșuri editate de 
„Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii“, intitulată 
„CUNOȘTINȚE ECONOMICE".

Colecția „CUNOȘTINȚE E- 
CONOMICE“ are drept scop ex
plicarea pe înțelesul celor mai 
largi mase de cititori a unor no
țiuni economice de mate circu-

lație, care apar în documentele 
de partid și de stat, în ziare și 
reviste, în activitatea zilnică din 
uzine, fabrici, șantiere.

La munca de elaborare a aces
tor broșuri iau parte cadre de 
înaltă calificare, activiști dle 
partid și de stat, profesori uni- 
versitari, specialiști din produc
ție, cercetători etc.

Broșurile 
NOȘTINȚE 
un format 
copertă viu
de bani exemplarul.

Broșurile colecției 
apară în viitor la 1 și 15 ale fie
cărei luni.

Primul număr al colecției, 
„Productivitatea muncii în in
dustria socialistă“ de A. Fotache 
a apărut de curînd.

Iată cîteva dintre titlurile ce 
vor apare în curînd.

din colecția
ECONOMICE“ 

mic, de 
colorată

„cu- 
au 

buzunar, o 
și costă 40

urmează să

a stabilit pe ordinea de zi a a- 
dunării generale analiza activi
tății organizației de bază U.T.M. 
Orientarea a fost bună, dar în 
loc să aleagă un aspect al ac
tivității organizației U.T.M., bi
roul a solicitat organizației 
U.T.M. un raport „în general“. 
Desigur, o asemenea ordine de 
zi nu duce la rezultate bune. In
tr-o adunare generală nu se pot 
discuta toate aspectele muncii, 
ci trebuie să fie alese cele mai 
de seamă, mai actuale.

Mai multă grijă 
pentru întocmirea referatelor

Ca parte pozitivă în munca 
birourilor organizațiilor de bază 
de la mina Aninoasa e faptul că 
există preocupare pentru întoc
mirea referatelor ce se expun in 
cadrul adunărilor generale. A- 
ceste referate se verifică înainte 
spre a fi cît mai documentate, 
analitice. Așa sînt, de exemplu, 
cele ținute în adunările generale 
ale organizațiilor de bază nr. 1, 
3, 8 și altele.

Se întîmplă însă uneori ca re
feratele să nu fie întocmite la 
timp, lucru ce dune Ia aniînarea 
adunărilor generale. Așa a fost 
cazul cu adunarea generală a 
organizației de bază nr. 9 din 
luna iulie, care a fost amînată 
din ziua de 15 pînă în 22, iar în 
luna august adunarea generală 
a organizației de bază nr. 7 care 
trebuia ținută în ziua de 20 s>-a 
ținut numai' în 25.

Este necesar ca birourile tu
turor organizațiilor dte bază să-și 
sporească exigența față de acei 
tovarăși care trebuie să întoc
mească anumite referate pentru 
a le expune în adunările gene
rale, pentru ca aceste documen
te să fie întocmite la timp.

Desfășurarea adunărilor 
generale

T o. A. D. L. F.
PETROȘANI

Anunfă pe cei inte
resat! că în ziua de 2 
septembrie 1960 scoa
te în licitație, la Pefri- 
la, două barăci în su
prafață de 235 m. p. 
$i 60 m. p.

•f

>
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De cele mai multe ori adună
rile generale ale organizațiilor

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

Au primit drapelul de brigadă de tineret 
fruntașă pe mină

La mina Aninoasa majoritatea 
brigăzilor de tineret au fost cu
prinse în întrecerea pe profesii, 
pentru titlul de cea mai îună 
brigadă. Urmînd exemplul mi
nerilor vîrstnici de a ridica cît 
mai mult productivitatea în a- 
bataje și de a reduce prețul de 
cost, brigăzile de tineret de la 
mina Aninoasa au obținut reali
zări frumoase.

Cu ocazia unui bilanț făcut a- 
supra rezultatelor obținute în 
cinstea celui de-al Ill-lea Con
gres al U.T.M., brigada de tine
ret condusă de minerul David 
Ioan de la sectorul I s-a clasat 
pe primul loc. De la începutul 
acestui an și pînă în prezent, 
membrii acestei brigăzi au ex
tras peste sarcinile de plan 
3.600 tone de cărbune, au econo-

misît la lemn de mină, la explo
ziv, capse și la energie electri
că și pneumatică 6500 iei avînd 
totodată cel mai curat și mai bi
ne armat loc de muncă. Pentru 
meritele și străduința depusă, 
comitetul U.T.M. al minei Ani
noasa a decernat recent acestei 
brigăzi, drapelul de brigadă de 
tineret fruntașă pe exploatare.

ANUNȚ
Întreprinderea Comunală 

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

Lucrările mal sus Indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare conform preve
derilor H C M. din 1960

i

— Prețul de cost al produc
ției industriale.

— Capacitatea de producție și 
folosirea ei rațională,

— Impozitul pe circulația măr
furilor în R.PR.

— Prețul de vînzare cu ridi
cata și prețul de vînzare cu a- 
mănuntul.

Colecția „CUNOȘTINȚE ECO- 
NOMICE“ va fi de un real fo
los masei largi de cititori, răs- 
punzînd interesului crescînd al 
oamenilor muncii pentru proble
mele economice.

Vă puteți procura broșurile 
care vor apare în colecția „CU
NOȘTINȚE ECONOMICE“:

— din librării
— prin punctele de difuzare 

a cărții din întreprinderi și in
stituții

— comandîndu-le librăriei 
Cartea prin poștă din București, 
str. Biserica Enei nr. 16.

1. ARAMĂ 
corespondent

TOVARĂȘI

Dacă constatau abateri la locul 
DE MUNCA UNDE AII FOSTCHEMMI PENTRU 
PUȘCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII '■ 
pinA ce locui df nuncĂ nu mai prezintă pericol



STEAGUL ROȘU

II. R. S. S. ajută Ghana In dezvoltarea 
ei naționale

în organizarea de ferme agricole 
de stat model și în construirea 
unei serii de întreprindteri din 
alte ramuri ale economiei Gha- 
nei, precum și în pregătirea de 
cadre tehnice proprii ale Ghanei. 

In vederea acoperirii cheltuie
lilor organizațiilor sovietice ca
re vor acorda ajutorul tehnic 
prevăzut de acordul menționat, 
guvernul U.R.S.S. a pus la dis
poziția guvernului Republicii 
Ghana un credit pe termen lung 
în sumă de 160 milioane ruble 
în aceleași condiții avantajoase 
care au fost acordate de guver
nul U.R.S.S. altor țări slab dez
voltate din punct de vedere eco
nomic.

economiei
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La Moscova au fost semnate 

un acord de colaborare economi
că și tehnică și un acord comer
cial între U.R.S.S. și Republica 
Ghana.

Primul acord prevede că păr
țile vor colabora în domeniul e- 
fectuării lucrărilor de cercetări 
geologice pentru descoperirea de 
minerale utile în Ghana, în con
struirea de întreprinderi indus
triale pentru producția materia
lelor de construcție, hidrocentra
le, întreprinderi pentru prelucra
rea produselor agricole, între
prinderi ale industriei peștelui,

O

Vizita în S.U.A. a delegației romîne 
la Congresul mondial de economie 

forestieră
lucrare a lemnului, institute de 
învățămînt superior și de cerce
tări științifice din statele Con- 
necticut, Massachussetts, Ver- 
mont și New York. Membrii de
legației au avut convorbiri utile 
în probleme de învățămînt, cer
cetări științifice, tehnice și eco
nomice cu oameni de știință, 
profesori și cercetători, ingineri, 
tehnicieni și muncitori de la in
stitutele pe care le-au vizitat 
Ziarele „Times Union“ din Al- 
bany și „Post Star“ din Glens 
Falls (statul New York) au pu
blicat la loc de frunte articole 
despre vizita delegației Repu
blicii Populare Romîne.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
Delegația Republicii Populare 

Romíné condusă de prof Manea 
Mănescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romíné, care 
a sosit *n S.U.A. pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al 
V-lea Congres mondial de eco
nomie forestieră, a fost invitată 
să facă o vizită de studii și do
cumentare la o serie de institute 
de învățămînt superior, institute 
de cercetări științifice și cîinpuri 
experimentale din S.U.A. Dele
gația a vizitat laboratoarele de 
cercetări și cîmpurile experimen
tale de la Universitatea Har- 
ward, pepiniere, exploatări fo
restiere, fabrici și uzine de pre-

O

Demisia guvernului iranian
NEW YORK 29 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Teheran al Agenției 
United Press Internațional, în 
cercurile competente din Teheran 
s-a anunțat la 28 august că pri
mul ministru al Iranului, Egbal 
a hotărît să demisioneze. El a 
luat această hotărîre în urma a- 
tacurilor la care a fost supus 
din cauza abuzurilor săvîrșite în 
timpul alegerilor pentru Medjlis.

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

PARIS 29 (Agerpres).
Corespondentul din Teheran al 

Agenției Franae Presse rela
tează :

După cum 
curile bine 
ministru al 
prezentat la
Mohammed Reza Pehleyi, demi
sia sa.

se anunță în cer- 
informate. primul 
Iranului, Egbal, a 
28 august șahului

1

Ministrul de Externe al Cubei a părăsit 
Conferința statelor americane

NEW YORK 29 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul din San Jose (Costa Ri-

Noi acțiuni agresive 
ale S. U. A.

împotriva Cubei
HAVANA 29 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Ziarul „Revolución" relatează 

că un avion de proporții nu 
prea mari care a apărut din di
recția nord a aruncat materiale 
inflamabile deasupra plantațiilor 
de trestie de zahăr din regiunea 
fabricilor de zahăr Violeta și 
Cunagua (provincia Camaguey). 
Avionul a părăsit spațiul aerian 
al Cubei numai după ce patru
lele miliției țărănești 
focul asupra lui.

înainte de aceasta 
care venea dinspre 
S.UA. a mitraliat 
Niagara (provincia 
Rio) în care se află o fabrică 
de zahăr.

ca) al agenției Unițed Press In
ternațional, la 28 august Râul 
Roa, ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Cuba, a pără
sit Conferința miniștrilor Aface
rilor Externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Ame
ricane după ce a fost respinsă 
rezoluția propusă de el în care 
erau condamnate acțiunile agre
sive ale Statelor Unite împotri
va Cubei.

t

Plenara C.C. al

au deschis

un avion 
teritoriul 

localitate afc 
Pinar Del

N. S. Hrușciov va vizita 
Finlanda

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
In primele zile ale lunii sep

tembrie a. c. N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. va pleca în 
Finlanda unde va face o vizită 
Și va 
Urho Kekkonen care împlinește 
60 de

felicita pe președintele

CAIRO 29 (Agerpres). TASS 
anunță:

Intr-un articol de fond ziarul 
„Al Ahram“ scrie că 
încheiat la 27 august 
cova între R.A.U. și 
Sovietică constituie un 
străucit de colaborare
țională bazată pe egalitate de
plină, respect reciproc al suvera
nității și neamestec în treburile 
interne ale altor 
cord nu prevede 
clauze politice.

„acordul 
la Mofy 
Uniunea 
exemplu 
intern a-

ani.

Populația globului
NEW YORK 29 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

United Press Internațional, po
trivit unui studiu statistic dat 
publicității de O.N.U., la 28 au
gust, populația globului se ci
frează la 2.900.000.000 oameni'

----- O-----

ASASINAREA PRIMULUI MINISTRU 
AL IORDANIEI

AMMAN 29 (Agerpres).
Agenția Reuter transmite

la 29 august a fost asasinat la 
Amman Hazzaolal-Majali, pri
mul ministru al Iordaniei. El a 
decedat Ia reședința sa în urma, 
exploziei unei bombe. Cîtevai 
zeci de persoane care se aflau 
în clădire au fost rănite.

țări. Acest a- 
nici un fel de 
El urmărește

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

dezvoltarea și întărirea continuă 
a colaborării economice între 
R.A.U. și Uniunea Sovietică în 
interesul celor două țări și al 
păcii în întreaga lume“.

Ziarul scrie în încheiere : „A- 
cordul care a fost semnat ieri 
între R.A.U. și Uniunea Sovieti
că constituie un exemplu grăitor 
de colaborare rodnică între țări 
cu sisteme sociale și economice 
diferite în interesul ridicării ni
velului de trai al popoarelor și 
în interesul păcii mondiale".

că

SITUAȚIA
VIENTIANE 29 (Agerpres). 
După cum anunță corespon

dentul agenției France Presse, 
ministrul pentru problemele ve
teranilor și colonelul Kot care 
au dus noi tratative cu genera
lul Abdel Fumi Nosavan, s-au 
înapoiat la Vientiane.

In primele știri cu privire la 
rezultatele tratativelor se arată 
că Fumi Nosavan a devenit și 
ma: dîrz și că a pus noi condiții 
pentru „un acord deplin cu 
vernul Suvanna Fumma“.

Se subliniază că Nosavan 
intenționează să recunoască
puternicirile generalului Rattiko-

gu-

nu
îm-

Nu mai vor să slujească spionajul 
american

gătirea unui nou război și că 
nu mai vor să fie folosite împo
triva poporului german și a pă
cii. Ele au informat Ministerul 
Securității de Stat asupra legă
turilor pe care le-au întreținut 
cu ofițeri și instituții americane 
din Berlinul occidental șt Ger
mania occidentală, au dezvăluit 
numele unor agenți ai serviciu
lui secret american și au predat 
organelor securității de stat do
cumente, efecte de spionaj și alte 
mijloace de activitate conspirati
vă pe care le-au primit de 
serviciul secret american.

BERLIN 29 (Agerpres).
La Berlin s-a dat publicității 

un comunicat al Ministerului 
Securității de Stat al R. D. Ger
mane în care se arată că multe 
persoane recrutate de serviciul 
de spionaj american în Berlinul 
occidental șî Germania occiden
tală s-au prezentat organelor de 
securitate din. R. D. Germană 
recunoscîndu-și vina. Aceste 
persoane au declarat că și-au dat 
seama din propria lor experien
ță de esența acțiunilor provoca
toare ale serviciului de spionaj 
al S.U.A., îndreptate spre pre-

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

Conferința statelor independente 
din Africa

DIN LAOS
ne, șeful statului major al forțe
lor armate ale Laosului, pînă 
cînd acesta „nu va restabili or
dinea în capitală" ceea ce pre
supune, potrivit lui Nosavan, e- 
vacuarea din Vientiane a bata
lionului 2 de parașutiști al că
pitanului Kong Le, conducătorul 
loviturii de stat din 9 august.

-----O-----

Suvanna Fumma demască 
uneltirile reacfiunii 
împotriva Laosului

VIENTIANE 29 (Agerpres). 
Potrivit știrilor din Tailanda, 

cercurile reacționare taila-nde/e 
răspîndesc zvonul că noul 
vern laoțian ar primi fonduri din 
țări comuniste.

După cum anunță corespon
dentul din Vientiane al agenției 
United Press Internațional, pri
mul ministru al Laosului Su
vanna Fumma a dat publicită
ții un comunicat în care dezmin
te aceste afirmații provenite din 
Bangkok. „Noi folosim fonduri, 
— se spune în comunicat — dar 
ele 
lui

ne parvin pe baza ajutoru- 
american“.

----- O—

la

PARIS 29 (Agerpres).
Conferința statelor indepen

dente din Africa care s-a des
chis la 25 august la Leopold- 
ville, capitala Republicii Congo, 
își continuă lucrările. După cum 
reiese din relatările agenției 
France Presse, participanții ia

o----

r

LONDRA — La 28 august în 
clădirea primăriei Saint-Pancras 
(cartier din Londra) a avut loc 
o ședință festivă consacrată îm
plinirii a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

LONDRA — In porturile din 
nordul Angliei continuă greva 
marinarilor din flota comercială 
care cer reducerea săptămînii de 
lucru și mărirea salariilor.

♦♦»♦= .--------

P.C. din Austria
VIENA (Agerpres).
După cum anunță ziarul 

„Volksstimme“, la 26 august la 
Viena a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Austria.

Plenara a adoptat o rezoluție 
pe marginea raportului cu pri
vire la consfătuirea de la Bucu- 
dr^ști a reprezentanților partide 
for comuniste și muncitorești și 
a discutat documentele referitoa
re Ia pregătirile in vederea Con-

greșului al 18-lea al Partidului 
Comunist d!in Austria care va 
avea loc în decembrie 1960.

Plenara — se spune în rezo
luție — aprobă comunicatul cu 
privire la consfătuirea de la 
București a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste în care sînt 
confirmate concluziile Declara
ției și Manifestului Păcii, adop
tate de partidele comuniste și 
muncitorești la Moscova în no
iembrie 1957.

conferință acordă o deosebită 
tenție situației din Congo, în 
gătură cu uneltirile colonialiști
lor îndreptate împotriva integri
tății teritoriale a republicii. A 
fost aprobată definitiv ordinea 
de zi a conferinței care, după 
cum relatează agenția Franae 
Presse, include printre alte pro
bleme : discutarea situației din 
Congo, ajutorul țărilor africane 
pentru Congo și pregătirea con
ferinței șefilor statelor africane.

a- 
le-

Mesajul adresat 
de Suvanna Fumma 
lui Fam Van Dong

HANOI 29 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

vietnameză de informații, într-un 
mesaj adresat lui Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, ca răspuns la scrisoa
rea de salut adresată de acesta 
cu prilejul formării noului gu
vern regal al Laosului, primul 
ministru al Laosului, Suvanna 
Fumma, a declarat:

Noul guvern în care am cin
stea să fiu președinte, depune 
eforturi deosebite pentru menți
nerea politicii de strictă neutra
litate în relațiile sale externe. 
Sper că în aceste condiții guver
nul regal va putea conta pe în
țelegerea Republicii Democrate 
Vietnam.

PROGRAM DE RADIO
31 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă, 
9,30 Vreau să .știu (reluare), 
9,50 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 10,40 Muzică corală 
romînească,, 11,03 „Zile vesele 
de concediu“, program de muzi
că ușoară, 11,30 Muzică din o- 
pere, 12,00 Pagini din noua 
noastră lirică, 13,05 Interpreți 
de muzică de operetă, 14,15 Mu
zică ușoară, 14,40 „Săptăinîna 
muzicii R. D. Vietnam“ , 15,43 
Muzică din filme, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 18,40 Forma
ții vocale dte muzică ușoară, 19,25 
Cîntece sovietice, 20,53 Cîntece 
din folclorul nou, 21,45 Muzică 
ușoară. PROGRAMUL II. 15,00 
Muzică ușoară, 15,30 Noi înre
gistrări de muzică populară pri
mite din partea Radiodifuziunii 
sovietice, 16,50 Curs de limba 
rusă. 17,00 Muzică corală, 17,20 
Versuri de Titel Constantinescu,

17,35 Muzică ușoară, 18,05 Prie
tena noastră cartea : „Drum fără 
popas“ de Sarjna Casșvan, 18,25 
„Mulțumim din inimă partidu
lui", program de cîfftece pionie
rești, 19,00 Muzică populară ro
mînească interpretată de Felician 
Fărcașu și Ilie Udilă, 20,00 For
mații romînești de muzică ușoa
ră. 20,30 Cîntare Romîniei so
cialiste, 20,45 Buchet de melodii 
populare romînești, 21,10 Album 
sportiv, 22,00 Concert de muzică 
ușoară

CINEMATOGRAFE
31 august

PETROȘANI — 1 NOIEM- 
ERIE: Vînătorii mărilor sudice; 
AL. SAHIA: Poznașa; ANI- 
NOASA: De sîmbătă pînă luni; 
VULCAN : Melodii de pe Neva; 
URIGANI : Copiii minune. (Res
ponsabilii cinematografelor Live- 
zeni, Petrila, Lonea. Crrvidia, 
Lupeni, nu au trimis redacției 
programarea filmelor).
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