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Sosirea motonavei „Baitika î#

la New

Oamenii muncii aprobă cu entuziasm 
politica de pace a țării noastre

ÎNSUFLEȚITE MITINGURI Șl CONVORBIRI 

La mina Lupeni
Mesajul transmis de 

Gheorghe Gheorghiu-Dej conducă
torul delegației R.P.R. la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării 
a O.N.U. de pe bordul motonavei 
„Baitika" constituie pentru minerii, 
inginerii și tehnicienii minei Lu
peni, obiectul principal al discu
țiilor. Odată cu citirea mesajului 
numeroși mineri, fruntași în între
cerea socialistă și pe profesii, prin
tre care se numără tovarășii Musz- 
ta Alexandru, Bartha Dionisie, 
Huda Mihai, Sfitlic loan. Ana 
Ferdinand și alții și-au manifes
tat alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră adeziunea iot 
totală la acțiunile pe care le între
prind partidul și guvernul nostru 
pentru apărarea bunului cel mai de 
preț al omenirii — pacea. Ei s-au 
angajat să nu precupețească nici 
un i?ort în lupta pentru înfăptui
rea,' sarcinilor trasate de cel de-al 
II’, ’ea Congres al partidului.

La mina Petrila
Întruniți în ziua de 17 septem

brie a.c. într-un însuflețit miting, 
muncitorii de la sectorul X al mi
nei Petrila au ascultat cu viu in
teres mesajul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej transmis de pe bor
dul motonavei „Baitika" oamenilor 
muncii din patria noastră. Luînd 
cuvîntul după citirea mesajului, 
tovarășul Neagu Marin șeful unei 
brigăzi de încărcători de la de
pozitul de lemne, manifestîndu-și 
adeziunea față de politica de pace 
a partidului și guvernului nostru 
a spus : Zi de zi, ceas de ceas glo
durile noastre însoțesc delegația 
țării noastre. Luptînd pentru a pro
duce mai mult, mai bine și mai 
ieftin, știm că luptăm pentru întă
rirea patriei noastre socialiste, pen
tru întărirea forțelor păcii. împreu
nă. cu ortacii mei ne angajăm, să 

’Spășim sarcinile noastre planifi- 
д, pe luna septembrie a.c. cu 25 

la sută.
In continuare, în cuvîntul. lor, 

numeroși muncitori, șefi de brigăzi 
și tehnicieni și-au sporit angaja
mentele și au urat succes deplin 
delegației țării noastre la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

tovarășul

Generale

La mina Vulcan
‘ Mesajul transmis de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej de pe 
bordul motonavei „Baitika" oa
menilor muncii din patria noas
tră, a fost primit cu un puternic 
entuziasm dte minerii de la Vul
can.

In număr de peste 1000, ei 
s-au întrunit în după-amiaza zi
lei de 17 septembrie întlr-un mi
ting unde au ascultat cu deosebit 
interes mesajul. Minerii de aici 
și-au exprimat cu căldură ade
ziunea deplină față de politica 
externă a țării noastre, față de 
eforturile țărilor socialiste în 
irunte cu Uniunea Sovietică, 
depuse în scopul menținerii pă
cii, a înțelegerii între popoare.

Cu gîndul și inima alături de 
delegația țării noastre în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, cel mai iubit fiu al 
poporului, minerii vulcăneni 
și-au exprimat încrederea în a- 
portul ce-1 va aduce delegația, 
în nobila misiune încredințată. 
In cuvinte simple, pornite din 
inimă, exprimînd dorința celor 
prezenți minerii comuniști Bojte 
Pavel, Hunyadi Ioan, inginerul 
Blaj Traian și alții, au urat suc
ces deplin delegației țării noas
tre la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Pacea ne e dragă ca însăși 
viața nouă și fericită ce o fău
rim sub conducerea înțeleaptă a

partidului. Pentru menținerea 
este necesar să se ajungă la

ei 
o 

înțelegere pentru dezarmarea 
generală și totală, au spus prin
tre altele cei care au luat cuvîn- 
tul. Sîntem convinși că delega
ția țării noastre va contribui ac
tiv, alături de celelalte delega
ții ale țărilor socialiste, la re
zolvarea marilor probleme inter
naționale și a celei mai arzătoa
re dintre ele — dezarmarea ge
nerală și totală.

La preparația Petrila
Sute de oameni ai muncii de 

la preparația Petrila au ascultat 
cu viu interes în cadrul unui mi
ting mesajul adresat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej de pe 
bordul navei „Baitika" poporului 
nostru.

Exprimîndu-și adeziunea la po
litica de pace promovată de lagă
rul socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, participanții la miting 
și-au manifestat încrederea nețăr
murită că nobila misiune încredin
țată delegației noastre în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., va fi 
dusă cu succes la îndeplinire.

Participanții la miting s-au an
gajat să muncească cu mai multă 
rîvnă pentru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid și guvern în fața 
oamenilor muncii, contribuind prin 
aceasta la întărirea statului nostru 
iubitor de pace.

La Filatura Lupeni
' Se citea mesajul transmis poporu

lui nostru de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de pe bordul mo
tonavei „Baltika“. Muncitoarele 
din secțiile depănat, răsucit și bo- 
binaj ascultau cu interes.

— Mesajul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru noi munci
toarele din secția tineretului ca și 
pentru întregul popor constituie un 
puternic imbold în munca noastră 
pașnică — a spus depănătoarea 
Văduva Mariana. Brigada pe care 
o conduc își exprimă deplina ade
ziune la politica de pace a guver
nului nostru și se angajează să 
obțină' noi succese pe frontul între
cerii socialiste depănînd 1500 scu
turi de mătase fără nici un deșeu.

După ce a vorbit brigadiera 
Maghiar Susana au urmat la cuvînt 
alte și alte muncitoare. Toate au 
arătat că glodurile lor se îndreaptă 
cu încredere epre delegația țării 
noastre la O.N.U., în frunte cu 
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și au urat delegației succes 
deplin la dezbaterile Adunării Ge
nerale a O.N.U.
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MEREU la DATORIE |
In biroul maistrului mecanic de 8 

la atelierul minei din Uricani 8 
este un permanent dute-vino. Lă- 8 
câtuși, mecanici, fierari și elec- 8 
tricieni, vin aici pentru a cere 8 
maistrului diferite explicații asu- 8 
pra lucrărilor ce le au de execu- ° 
tat. La mici intervale de timp dis- $

n 
O

tă de zbîrnîitul strident al telefo- 8 
nului. 8

Un om între două vîrste, înalt, 8 
spătos, cu fruntea lată ridică re- 8 
ceptorul :

— Da !... Ce presiune ai ?... 
4,9 ?... Bine !... Cum ?... Nu mergi 
nici unde de acolo. Stai că o să 
vin eu și O să Vi 
cut.

Dă explicații precise celor de

8 
8 
o
8 
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:edem ce-t de fă- g
8 o V 

față, notează ceva intr-un carne- g 
țel, apoi coboară în atelier, veri- 8 
fică cu ochi de specialist o axă | 
apoi se adresează unui tînăr : g

— Să mai iei la strung vreo 3 g 
mm. Dar acum, că-i urgent... 8 

Lăcătușul este Scbmith loan, 8 
șeful unei echipe de reparat corn- g 

8 presoare și pompe subterane. Lu- g 
crează la Uricani de aproape 
ani. Cunoaște fiecare pompă șt 8 
compresor. Știe unde trebuie 
intervină pentru ca lucrurile

8 
8 
8 
8 
Я o 
8
8 le în ale mecanicii, prin compot- g 
8 tarea și hotărîrea sa. lăcătușul g o 5
o Schmitb loan și-a creat o reputa- 8 O . Q
g țel buna, Se bucură de autoritate ° 
8 și simpatia colegilor săi. Acum g 
8 ține locul maistrului care este ple- g 
88 cat în concediu, 8
g Ca la orice nuni la intrarea tn ° 
8 șut și la ieșire este o animație g 
8 deosebită. Minerii cu lămpile, cu g 
g securile pe spate, cu burghie sau 8 
g perforatoare se îndreaptă spre puț. g 
8 La atelier vin să-și ia burghie sau 8 

pichamere care au fost reparate iar 8 
cei care ies din mină le aduc pen- 8 
tru reparație și curățat. g

Zilele trecute un grup de mi- g 
neri discuta în fața atelierului me- 8 
canic. De față era și Scbmith. | 
Un tînăr voinic i se adresă : g

— Vă mai aduceți aminte de g 
inundația de la puțul Balomir ? 8 
Ce ploi au fost atunci l...

F. ISTRATE
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meargă bine. Prin cunoștințele sa- °
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NEW YORK 19 (Agerpres)
La 19 septembrie ora 9,17 ora 

New Yorkului (15,17 ora Bucu- 
reștiului) au sosit la New York 
pe bordul motonavei „Baitika" 
pentru a participa la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., conducătorul 
delegației sovietice, Gh. Gheor
ghiu-Dej, conducătorul delegației 
romîne, Todor JivkoV, conducă
torul delegației bulgare, Janoș 
Kâdâr, conducătorul delegației 
ungare, N.V. Podgornîi, conducă
torul delegației R.S.S. Ucraine
ne și К. T. Mazurov, conducăto
rul delegației R.S.S. Bieloruse, 
membrii și consilierii delegații
lor.

York
Sub fanionul 

Consiliului de 
U.R.S.S. „Baitika"

președintelui 
Miniștri al 

„uauma trece de-a 
lungul cheiului East-River, plin 
de lume, ancorează in fațai de
barcaderului unde dls-de-dimi- 
neață s-a adunat multă lume pen
tru a întîmpina nava. Flutură 
drapelele 
R.S.S. U„ 
Romîniei,

N. S. 
ghiu-Dej,

I nava.
de stat ale U.R.S.S., 

R.S.S.B., Bulgariei, 
Ungariei.
Hrușciov, Gh. Gheor-

T. Jivkov, J. Kâdâr, N.
V. Podgornîi, К. T. Mazurov,
sînt întîmpinați cu aplauze fur
tunoase, cu numeroase exclama
ții de salut. Grupuri de, copii o- 
feră conducătorilor delegațiilor 
buchete de flori.

(Continuare în pag 4-a)

Săptămîna
a R*

De cîțiva ani în țara noastră, 
în cursul lunii septembrie, are 
loc — SăDtămîna Crucii-Roșii a 
R.P.R.

In acest an în Valea Jiului ca 
și în întreaga țară, această săp- 
tămînă se organizează între 18— 
25 septembrie în condițiile în 
care poporul nostru muncitor a 
pornit cu nestăvilit elan să tra
ducă în viață hotărîrile celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R.

Alături de întregul nostru po
por, activul Crucii Roșii prin 
munca sa de zi cu zi contribuie 
la dezvoltarea continuă a econo
miei naționale în scopul crește
rii neîntrerupte a nivelului de 
trai material, cultural și sanitar, 
antrenînd masele largi de oa
meni ai muncii la opera de ocro
tire a sănătății publice, la întă
rirea apărării sanitare.

Săptămîna Crucii Roșii a 
R.P.R. ne oferă prilejul să a- 
rătăm că în raionul Petroșani, 
pe perioada ce s-a scurs de la 
I ianuarie 1960 organizația de 
Cruce Roșie, cu sprijinul orga- 
nekjr de partid, a reușit să ob
țină însemnate rezultate în a- 
părarea sănătății celor ce mun
cesc.

Cele 
p reună 
Crucii 
acesta 
realizarea sarcinilor ce ne stau 
în față.

O metodă bună care a fost 
indicată și pe care majoritatea 
comitetelor de circumscripție au 
și adoptat-o, a fost trecerea sec
țiilor de Cruce Roșie sub îndru
marea și controlul direct al co
mitetelor de circumscripții în a 
căror rază de activitate șe află. 
Ca secții fruntașe cităm pe cele 
de la mina Aninoasa, Filatura 
Lupeni, U. E Vulcan, mina Pe
trila, cartier Iscroni, preparația 
Lupeni, cartier III Petroșani, mi
na Vulcan și altele.

In ce privește numărul de mem
bri, în acest an el a crescut cil 
2460. Numărul total al absolven
ților cursului G.P.A.S. pe raion 
este de 6000.

Cele 29 grupe sanitare de în
treprinderi, instituții șl cartiere

123 de secții vechi, îm- 
cu cele 27 secții noi ale 
Roșii înființate în anul 
au contribuit din plin la

Crucii Roșii 
P. R.

folosite în diferite acțiuni ob
ștești (care numără peste 580 
de echipieri), ca și cele peste 600 
de posturi sanitare (deservite de 
un număr de peste 2900 GPAS- 
iști) organizate în întreprinderi, 
școli și cartiere, acordă un prim 
ajutor din ce în ce mai calitativ. 
Cele peste 360 de conferințe e- 
ducativ-sanitare, caravanele cine
matografice, convorbirile, cercu
rile de citit, materialul tipărit și 
radiodifuzat, concursurile postu
rilor sanitare, concursurile „Sa
nitarii pricepuți", acțiunile 
pentru recrutarea de noi dona
tori de singe (a căror număr 
este de peste 3200) arată actfvi- 
tatea rodnică desfășurată în apă
rarea sănătății celor ce muncesc.

Sărbătorind Săptămîna Crucii 
Roșii a R.P.R., pe lîngă bilanțul 
pe care îl facem, ne îndreptăm 
privirile spre viitor întocmindu- 
ne un nou plan de activitate 
pentru obținerea unor rezultate 
și mai bune în muncă, pentru â 
îndeplini cu succes sarcinile tra^ 
sate de partid

S. IANCU 
corespondent

Intr-o singură lună

Un

Economii de peste 
200.000 lei

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la prepara
ția Petrila a obținut însemnate 
succese 
ceputul 
tembrie 
realizat 
cost al 
valoare 
590.000 
țină pînă la sfîrșitul anului. Din 
aceste economii suma de 204.000 
lei a fost obținută în luna au
gust, în urma îndeplinirii și de
pășirii indicilor de plan, 
respectivă, planul la 
preparat a fost realizat 
porție de 103,2 la sută, 
chete a fost depășit cu 
la sută, iar recuperarea 
cata a fost de asemenea" depă
șită simțitor.

—=★=—

în producție. De la în- 
anului și pînă la 1 sep- 
colectivul preparației a 
economii la prețul de 
cărbunelui preparat, în 

de peste 530.000 lei, din 
cît s-a angajat să ob-

In luna 
cărbune 
în pro- 
la bri- 

peste 9 
planifi-

magazin 
nou

Acum cîteva 
zile in centrul 
orașului Vulcan 
s-a deschis un 
nou magazin de 
produse indus
triale. IN CLI
ȘEU : Aspect 
din interiorul 
noului magazin,

to Ж .?■.$ . ■ > V- Cursuri pentru 
viitoarele gosoodine

în cadrul Școlii medii mixte din 
Petroșani funcționează încă din 
anul trecut o școală cu profil gos-, 
podăresc. cu o durată de trei an» 
pentru tinere fete

Această școală urmărește pre
gătirea absolventelor a 7 clase e- 
lementare cu cunoștințe de cultură 
generală și de menaj, artă culinară, 
intr-un cuvînt cu cunoștințele ne
cesare unei viitoare gospodine.

Dat fiind importanța ei precum 
și faptul că un număr mare de 
concurente s-au prezentat după 
examenele de admitere direcțiunta 
școlii a hotărît să mai țină un exa
men de admitere la 21 septembrie 
a.c. pentru care se mai primesc 
înscrieri la secretariatul școlii, д



2 ---- 5TPAGW: TC"ț)

(

un
îatfi-ne, tn sfîtșit, în fața unui 

rezultat pe cit de mult dorit pe 
atît de meritat: Jiul a învins cu 
5—0 (3—0) formația C.S.M. Cluj, 
aflată pînă duminică pe locul I 
în seria ПІ-а a categoriei B. Da
că se are in vedere că în ultimele 
10 luni (de la întîlnirea cu U.T.A.

la poarta oaspeților au ajuns sa 
lati-l pe Cosmoc pregâtindu-se să

în clișeu : De nenumărate ori, 
țuteze chiar și mijlocașii jiului, 
tragă la poarta clujenilor.

din 24 noiembrie 1959) Jiul nu a 
mai obținut nici o victorie în nu
meroasele întâlniri de campionat, 
se înțelege ușor „setea" suporte
rilor echipei după o victorie dc 
prestigiu. Duminică, ei au fo»r 
într-adevăr satisfăcuți nu numai de 
rezultat dar și de joc și acesta 
este lucrul cel mai important.

Victoria de duminică este o ur
mare firească a elanului și voinței 
care au înlocuit inerția anterioară, 
a noii orientări tactice a jocului - - 
simplu și precis, inteligent și efi
cace ~ In locul vechiului „sistem"

o

Campionatul regional
Cele patru echipe din raionul 

nostru care activează în campio
natul regional de fotbal au înre
gistrat în etapa de duminică ur
mătoarele rezultate: Minerul 
Vulcan jucînd pe teren propriu 
a cîștigat cu un scor record — 
8—1 — întîlnirea cu C.F.R. Si- 
meria. Acest rezultat alături de 
cel obținut cu o duminică în ur
mă (5—1 la Hunedoara) confir
mă buna pregătire a echipei vul- 
cănene din ultimul timp.

La Aninoasa Minerul din lo
calitate a cîștigat ușor cu 4—0 
întîlnirea cu Corvinul II Hune-

Din activitatea sportivilor loneni
In ultimul timp, asociația 

sportivă Parîngul Lonea a reu
șit să atragă în diferite compe
tiții mulți tineri din cadrul sec
toarelor de producție. Astfel, în
tre sectoarele III și VIII s-a or
ganizat un concurs de șah care 
are scopul să desemneze cam
pionul pe asociație. Pînă în pre
zent au rămas în concurs tine
rii Podosu Ștefan, Smida Iosif, 
(țectorul VIII), Turcu Constan
tin și Bârbăiată loan (sectorul 
UD.

Tinerii din Lonea sînt antre-

Jiul a obiHiui 
rezultat remarcabil
— „fiecare face ce poate". S-a vă
zut de asemenea o coeziune mo
rală între jucători.

Ar mai fi desigur și alte lu
cruri bund de comentat dar... deo
camdată atît. Dar dacă insuccesele 
de pînă acum nu ne-au descurajat, 
nici o victorie (fie chiar la 5—0)

nu trebuie să ne înfumureze Ar 
fi lucrul cel mai grav I

Iată pe scurt filmul jocului : Nu 
trecuseră nici două minute de la 
fluierul de început al arbitrului 
Bucșe (Sibiu) și Ciurdărescu, atent, 
scapă singur și calm înscrie primul 
punct pentru Jiul. Aceasta desigur 
a dat un imbold deosebit echipei 
gazde care a pornit la atac hotă- 
rîtă. In minutul 15 Ciurdărescu 
scapă singur și pasează lui Cră
ciun care înscrie nestingherit ■ 
2—0. încă 10 minute Jiul domină 
insistent creînd faze periculoase în 

doara. Au marcat Constantines- 
cu (3) și Vlad care au fost și 
cei mai buni din echipă.

Jucîndi în deplasare la Rete
zatul Ha|eg, Minerul Petrila a 
pierdut cu 2—0, iar Parîngul 
Lonea cu 1—0 la Victoria Călan. 
Iată deci că echipele din depla
sare nu au reușit să înscrie nici 
un punct. Aceasta trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor Panait șt. 
respectiv, Cricovan.

Alte rezultate: Minerul Ghe- 
lar — Horia Cristur 1—1; (par- 
tida de la Lupeni dintre Minerul 
II și Constructorul Hunedoara a 
fost amînatâ).

nați tn această perioadă și la 
concursul de tir Cupa federației 
romîne de tir prin coresponden
ță. Pînă în prezent cele mai bu
ne rezultate le-au obținut Solcan 
Aurel și Cojocaru Ioan. De ase
menea, pentru stimularea celor 
mii buni sportivi, de curînd au 
fost premiali în cadru festiv ti
nerii campioni ai raionului Pe
troșani desemnați în urma con
cursului cultural-sportiv. Li s-au 
înmînat insigne și diplome or- 
ganiaîndu-se în cinstea lor și o 
seară de dans. 

i

urma unor combinații simple dar 
precise între Gabor, Manea, Cră
ciun, Ciurdărescu. Oaspeții se pierd 
mai mult în combinații în mijlocul 
terenului, încercările lor din fața 
porții fiind respinse cu regularitate 
de apărarea gazdă în care Farkaș 
a jucat fără greșeală fiind cel mai 
bun din 22. înainte cu cîteva mi
nute de sfîrșitul primei reprize
Ciurdărescu, atent, fentează porca
rul și înscrie al treilea gol.

La reluare, departe de a se auto- 
mulțuffli de rezultat, formația pe- 
troșăneană atacă în trombă reu
șind ca în minutul 66 să ridice 
scorul la 4—0 în urma unui șut 
puternic a lui Crăciun de la 18 
metri. Două minute mai tîrziu, 
Gabor în care am recunoscut 
„creierul" de altădată al înaintă
rii, îl deschide bine pe Crăciun 
care înscrie ultimul gol al parti
dei : 5—0.

Formațiile : JIUL PETRO 
ȘANI : Gram, — Vasiu, TÎLVES- 
CU, Farkaș, — Cosmoc, Crișan, — 
Cazan, Crăciun, CIURDĂRESCU, 
GABOR, Manea. C.S.M. CLUJ . 
Reutsch — Buș, Fodor, Crecan, — 
Soos, CĂLGĂJOS, Fluieraș, Cher- 
cosa, PÎNZARU, Baluțiu, Crăciun.

MIHAIL DUMITRESCU

=*==

Teren de sport 
la Banița

Nu de mult, tinerii din Bănî- 
ța au terminat amenajarea, prin 
muncă voluntară, a unui teren 
de fotbal, primul în comuna lor.

Ajutați de sfatul popular co
munal și de Sfatul popular ra
ional, tinerii de aici au efectuat 
peste 300 de ore dte muncă vo
luntară la amenajarea noului te
ren, afirmîndu-și dorința ca e- 
chipa lor de fotbal să facă parte 
din campionatul raional pe a- 
nul 1960—1961. In același timp 
prin darea în folosință a noului 
teren, activitatea asociației spor
tive Unirea se va înviora simți
tor, antrenînd la practicarea 
sportului zeci de tineri din co
mună.
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FOVA'RÂS

РАСА CONSTATAT! ABATERI LA LOCUL
DE MUNCA UNDE ATI FOST CHEMAȚI PENTRU
PUȘCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII
PI N Ă CE LOCUL DE NU ПСА ПО ИМ PREZIttTA PERICOL

Intieprinderea 
Lotoinle ;i loi 

— Petroșani —
Organizează concurs pen

tru ocuparea următoarelor 
posturi:

~ 1 post șef serviciu pen» 
tru sectorul investiții,

— 2 posturi ingineri prin
cipali pentru sectorul inves. 
tiții,

—* 1 post de tehnician 1 
construcții pentru sectorul 
investiții.

— 1 post economist prin
cipal la serviciul plan-orga- 
nizarea muncii.

Concursul se va ține intre 
20—30 septembrie 1960, la 
sediul întreprinderii din str. 
Mihai Viteazu nr. 9.

Candidații trebuie să înde
plinească următoarele condi
ții de pregătire și de stagiu :

— șef serviciu investiții
— inginer constructor 

o vechime In funcții de 
giner de 6 ani,

— ingineri principali 
ingineri constructori cu

<

cu 
in-

o 
vechime de 3 ani îrr funcții 
de ingineri,

— tehnician constructor І, 
să fie absolvent al școlii me
dii tehnice, cu o vechime în 
funcții tehnice de cel puțin 
5 ani,

— economist principal — 
shîilii economice superioare 
cu un stagiu în funcții eco
nomice de cel puțin 3 ani.

Cererile însoțite de actele 
necesare, se vor depune la 

secretariatul întreprinderii.
Relații suplimentare se 

dau la serviciul plan-orga- 
nizarea muncii, telefon Inter, 
urban 275.

I. R. Combustibil
DEVA

Filiala raională Petroșani 
anunță

Tranșele 1 și 2 (taloanele 
5 și 6) s-au prelungit pină ia 
noi dispoziții. Concomitent se 
livrează lemne și pe taloa
nele 7 și 8.

Posesorii 
combustibil 
ridica din timp combustibi
lul pentru a se evita aglo
merația din ultimele zile.

de tichete de 
sin* rugați a

*44* 
a 
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*
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ANUNȚ
I. M. Rovinari organizează 

concursuri pentru ocupare» 
următoarelor posturi:

— 1 post maistru miner 
■ pentru sectorul Rovinari —

Cariere cu salariu între 1.400- 
1.700 Iei;

— 1 post maistru miner 
subteran — sectorul Schela cu 
salariu între 1.500—1.900 Iei;

— I post electromecanic 
subteran — sectorul Rovinari 
cu salariu între 1.500- 1.900 
lei;

— 1 post maistru mecanic 
(diesellst) sectorul Cariere 
(i'tilaj greu) cu salariu 1.400 
1.700 lei;

— 1 post maistru mecanic 
Cariera II Cicani cu salariu 
intre 1.400—1.700 lei;

— I post maistru mecanic 
principal sector Cariere (uti
laj greu) cu salariu 
1.900 Iei;

— 1 post maistru 
cian principal sector
(utilaj greu) cu salariu 1.600- 
1.900 Iei.

Concursurile se vor ține Ш- 
tre 1 — 5 octombrie la seulul 
întreprinderii.

Pentru posturile de maiștri 
principali se cere diplomă 
de calificare ca maistru și o 
vechime în funcția de maistru 
de cel puțin 5 ani.

Cererile însoțite de celelalte 
acte legale se vor depune la 
sediul întreprinderii pină ia 
data de 22 septembrie 1960.

Relații suplimentare se dau 
la serviciul organizarea mun
cii din cadrul întreprinderii 
miniere Rovinari.

1.600—

electri- 
Cariere

O. C. M. M. I 

șantierul Lupeni vîipJ 
de prin licitație 
ziua de 27 septem- II 
brie i960, ora 8 în 
oborul de vite din II 
orașul Lupeni cinci li

asini.
Cumpărătorii sînt 

rugați a se prezenta 
la locul și data fixată.

OIL WoseiiWriale
PETROȘANI

Aduce ia cunoștința 
cumpărătorilor că maga
zinele industriale din tot 
raionul oferă cumpărăto
rilor un bogat sortiment 
de articole pentru sezo
nul de iarnă-

Paltoane penfru băr
bați, femei și copiii, 
costume bărbătești 
și pentru copil, 
taioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei $i copii, 
ghete penfru copil, 
cizme cauciuc, 
postav, finet, bar- 
chet, sibir etc.
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Sosirea motonavei „DaMlka” 
la New York

(Urmare din pag. l-a)
Conducătorii delegațiilor sosite 

pe bordul motonavei „Baltika" 
sînt de asemenea salutați de W. 
Gomulka și A. Novotny, care au 
sosit în ajun în fruntea delega
țiilor țărilor lor la sesiune. In 
numele opiniei publice america
ne șeful guvernului sovietic es
te salutat cordial de Cyrus Ea
ton, cunoscut industriaș și 
fruntaș a| vieții publice, laureat 
al Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare" și de soția acestuia.

Fotoreporteri, reporteri cine
matografici, operatori de televi
ziune își potrivesc cu febrilitate

Sosirea lui Fidel Castro la New York
NEW YORK 19 (Agerpres)
După cum anunță agenția Uni’ 

ted Press International, la 18 sep
tembrie a sosit la New York pri
mul ministru al Republicii Cuba, 
Fidel Castro pentru a participa la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U.

Referindu-se la primirea făcută 
la New York, agenția U.P.I. sub
liniază că „mulțimea a început să 
se adune de dimineață. Entuzias
mul ei creștea, în ciuda vremii 
ploioase. Circa 3.000 de oameni,

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 19 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Guvernul sovietic a dat publici

tății duminică o declarație în care 
anunță că a hotărît să retragă 
temporar personalul ambasadei 
U.R.S.S. din Congo.

în ultimele 2І1е în Republica 
Congo, ca urmare a uneltirilor co
lonialiștilor și ale agenților lor, 
precum și ca urmare a amestecului 
fățiș al comandamentului trupelor 
O.N.U. în treburile interne ale 
Congoului, s-a creat o situație ex
trem de încordată, se arată în de
clarație. Guvernul legal și parla
mentul republicii au fost înlătura
te. în capitala republicii, Leopold
ville, și într-o serie de mari orașe 
și regiuni ale țării, viața de stat, 
politică și economică a fost dezor
ganizată. în cursul evenimentelor 
din Congo, în fața lumii întregi a 
foet demonstrată ostilitatea fățișă 
a cercurilor conducătoare ale 
S.U.A. și ale altor țări occidenta
le față de poporul congolez și fa
ță de guvernul lui legal. Pentru a 
fi pe placul intereselor egoiste ale 
monopolurilor străine, colonialiștii 
au reușit prin minciuni și mituiri 
să aducă pentru moment la putere 
în Congo un regim marionetă su
pus străinilor. La Leopoldville s-a 
creat o situație în care colonialiștii, 
folosindu-se de acoliții lor și de

MUSAFIRII FAC SPIONAJ...
MOSCOVA 19 (Agerpres) —' 

TASS transmite :
Alexander Gakner, funcționar al 

Departamentului Afacerilor Inter
ne al S.U.A., care a vizitat Uniu
nea Sovietică în vara acestui an în 
cadrul unei delegații de conducă
tori ai societăților petrolifere a- 
mericane s-a dovedit a fi un spion 
trimis de Statele Unite în 
U.R.S.S. pentru a culege informa
ții despre regiunile petrolifere ale 
țării, relatează la 17 septembrie, 
ziarul „Izvestia".

Ziarul arată că Alexander Gak
ner a cules prin toate mijloacele 
informații referitoare la capacita
tea unor uzine și exploatări care 
nu figurau în programul vizitei de
legației. Totodată el a notat cu 
grijă poziția instalațiilor sovietice 
radar, a unor aeroporturi și a al
tor obiective defensive importante. 

obiectivele, sute de creioane și 
stilouri alunecă pe filele blocno
tesurilor. Reprezentanții presei 
americane șl mondiale se gră
besc să redea toate amănuntele 
acestui eveniment istoric.

După schimbul de cuvinte de 
salut Nikita Sergheevici Hruș
ciov a făcut o declarație pentru 
reprezentanții presei americane, 
sovietice și străine, ai posturilor 
de radio și televiziune.

Au făcut de asemenea decla
rații Gh. Gheorghiu-De], Todor 
Jivkov și Janioș Kădăr.

La 10,25 ora New Yorkului 
(16,25 ora București) cortegiul 
de automobile părăsește portul.

scandau numele premierului cuban 
și agitau pancarde pe care scria : 
„Noi vom învinge! Revoluția 
noastră e speranța poporului! Te 
salutăm Fidel 1 Cubanii sînt sută 
la sută cu Castro ! Trăiască refor
ma agrară 1“.

De asemenea un mare grup de 
portoricani, stabiliți la New York 
au ieșit în întîmpinarea lui Fidel 
Castro. Pe pancartele purtate de ei 
scria : „Iubitorii de pace din Porto 
Rico se solidarizează cu revoluția 
poporului cuban".

diferiți escroci politici, recurg la 
provocări murdare pentru a aduce 
prejudicii bunelor relații stabilite 
între Uniunea Sovietică și Repu
blica Congo. ■

în aceste condiții funcționarea 
normală a ambasadei U.R.S.S. în 
Republica Congo a devenit cu ne
putință. Imunitatea ambasadei și 
securitatea personalului ei sînt pu
se în primejdie. Ca urmare, guver
nul sovietic a hotărît să retragă 
temporar personalul ambasadei so
vietice din Congo.

Luînd această hotărîre, guver
nul sovietic consideră necesar să 
declare că atitudinea Uniunii So
vietice față de tînăra republică 
africană Congo continuă să fie o 
atitudine de prietenie. Uniunea 
Sovietică, urmînd politica ei prin
cipială de sprijinire a luptei po
poarelor pentru dezvoltarea inde
pendentă și libertate, și în confor
mitate cu principiile Cartei 
O.N.U.; a acordat și va acorda și 
de acum înainte sprijin și ajutor 
prin toate mijloacele poporului 
congolez, viteaz și iubitor de liber
tate, în lupta lui pentru realiza
rea unei independențe depline și 
reale, împotriva oricăror încercări 
ale colonialiștilor de a reînvia sub 
vreo formă pe pămîntul congolez 
rușinosul regim colonial care ține 
definitiv de domeniul trecutului.

Ziarul „Izvestia" publică de ase
menea fotocopia unui document 
pierdut de Alexander Gakner care, 
după cum scrie ziarul, „l-a dat 
de gol". Acest document tipărit 
pe o blanchetă a Departamentului 
Afacerilor Interne al S.U.A. conți
ne, printre altele, „o adevărată re- 
comandație" pentru ca Alexander 
Gakner să însoțească delegația pe
troliștilor americani în vizita ei 
prin U.R.S.S., deoarece, după cum 
se spune în recomandație, „vaste
le sale cunoștințe și aptitudinile 
sale înăscute îi dau posibilitatea 
să obțină multe informații valoroa
se".

în document se spune de ase
menea că „dl. Gakner a dovedit 
că este demn . de încredere, fapt 
confirmat de organele serviciului 
secret la 16 decembrie 1954 sub 
cifrul ;,E. O. 10.450".

„Libertatea”
de informare în S.U.A,

NEW YORK 19 (Agerpres)
Ziarul „New York Times" a 

publicat pe prima pagină articolul 
lui J. Gold, redactorul rubricii de 
radio și televiziune. în articol se 
arată că Departamentul de Stat 
exercită presiuni asupra societăți
lor de televiziune, pentru ca aces
tea să transmită cit mai puțin din 
cuvîntările pe care le va rosti N. 
S. Hrușciov în timpul șederii sale 
în S.U.A. în calitate de conducă
tor ăl delegației sovietice la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

„Departamentul de Stat, scrie 
Gold, a comunicat în mod neofi
cial marilor societăți de televiziune 
că speră că ecranele televizoarelor 
din casele americanilor nu se vor 
transforma într-o tribună de pro
pagandă a premierului Hrușciov 
în timpul șederii sale în Statele 
Unite".

Rezultatul alegerilor 
din Suedia

STOCKHOLM 19 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat la 18 

septembrie în Suedia au avut loc 
alegeri pentru cea de-a doua ca
meră a Riksdagului.

Rezultatele alegerilor pentru ca
mera inferioară a parlamentului 
suedez se prezintă astfel ; partidul 
conservator 36 de locuri față de 45 
cît a deținut în vechea cameră, par
tidul centrului 35 de locuri, cu trei 
locuri mai mult decît a deținut, 
partidul popular 39 de locuri, so
cial democrații 116, cu 5 locuri 
mai mult decît în vechea cameră, 
partidul comunist 6 locuri, cu un 
mandat mai mult și cu o sporire 
a numărului de voturi exprimate 
în favoarea sa— față de trecu
tele alegeri.

..........  ......... —: t • * ■■ ■ --------=--------

Plecarea președintelui Seku Ture 
din R. D. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres)
în dimineața de 18 septembrie, 

Seku Ture, președintele Republicii 
Guineea, care s-a aflat la Hanoi 
într-o vizită oficială de trei zile, 
a plecat cu avionul în R.P. Chi
neză.

Locuitorii capitalei R.D. Viet
nam l-au condus cu multă căldu
ră pe înaltul oaspete. Mii de ce

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

• CASABLANCA. — La 17 
septembrie la Casablanca a sosit 
nava sovietică „ProletarsH- care a 
adus 1100 tone de făină, aproxi
mativ 23 tone de zahăr, lapte con
densat, pături, țesături, săpun și 
medicamente oferite în dar de 
Uniunea asociațiilor sovietice de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie re- 
fugiaților algerieni care se află in 
Maroc,

• BONN. — Ziarul vest-german 
„Vorwărts" a publicat un articol 
în care demască pe colaboratorul 
apropiat al cancelarului Adenauer, 
secretarul de stat Globke, care a 
luat parte activă la elaborarea le
gilor rasiste promulgate de Hitler 
în scopul exterminării evreilor. în 
legătură cu împlinirea a 25 de 
ani de la publicarea în Germania 
hitlerlstă a așă-numitelor „legi ra
siale de la Niîrnberg", ziarul men
ționează că Globke a fost unul din 
autorii „comentariilor" la aceste 
legi. ,

• NEW YORK. Buletinul bur
sei de acțiuni din New York pu
blică date arătînd profiturile uria
șe realizate de societățile america
ne care au făcut investiții in străi
nătate, După cum arată buletinul, 
profiturile societăților particulare 
americane care au făcut investiții

foii loiali Тгііюие” despre impoiiaola 
sesiunii fldaaării

NEW YORK 19 (Agerpres) 
Multe delegații la O.N.U. cali

fică restricțiile impuse de guvernul 
S.U.A. deplasării lui N. S. Hruș
ciov la New York ca fiind nedem
ne de America; scrie ziarul „Ncw 
York Herald Tribune" într-un ar
ticol redacțional.

Referindu-se la perspectivele a- 
propiatei sesiuni a Adunării Gene
rale, Newman, corespondentul la 
O.N.U. al acestui ziar scrie :

„In cei 14 ani care au trecut dc 
la constituirea Organizației Na
țiunilor Unite, Statele Unite și
aliații lor dispuneau în Adunarea 
Generală — organul suprem al 
O.N.U. de 
sigură.

în cursul 
a Adunării 
deschide săptămîna aceasta, aceas
tă organizație internațională va su
feri schimbări radicale. Grupul de 
state africane care pînă în prezent 
era alcătuit din 9 reprezentanți se 
completează cu 16 state noi, astfel 
îneît acum numărul lor se va ri
dica la 25. Africa va constitui blo
cul cel mai numeros din O.N.U., 
depășind blocul republicilor ame
ricane care numără 21 de state.

o majoritate relativ

celei de-a 15-a sesiuni 
Generale, care se va

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

Presa engleză cere ca Macmillan să participe 
la sesiunea Adunării бепегаіе a O.N.U.

LONDRA 19 (Agerpres)
Presa engleză continuă să co

menteze cu interes participarea 
lui N. S. Hrușciov și a șefilor 
guvernelor multor altor țări la 
apropiata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. „Macmillan tre
buie să caute să acționeze ca mij-

• locitor între Rusia și Statele U- 
nite", serje la 18 septembrie la
buristul Wyatt Woodrow membru 
al parlamentului, în ziarul „Rey
nolds News". El propune lui

tățeni ai orașului Hanoi au ieșit 
pe străzi pentru a ura drum bun 
trimișilor tânărului stat african.

Președintele Seku Ture și per
soanele care îl însoțesc au fost 
conduși la aerodrom de președin
tele Ho Și Min, primul ministru 
Fam Van Dong, membrii guver
nului, conducători ai organizațiilor 
obștești, șefi ai misiunilor diplo
matice, acreditați la Hanoi.

în străinătate au atins cifra record 
de 43.000.000.000 dolari cu 
24.000.000.000 dolari mai mult 
decît în 1950.

• NEW DELHI. — După cum 
anunță agenția Reuter, Ministerul 
Afacerilor Externe al Indiei a co
municat oficial că primul ministru 
Jawaharlal 'Nehru va sosi la New 
York la 25 septembrie pentru a 
participa la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U.

• PNOM-PENH. — După cum 
anunță agenția France Presse, șe
ful statului Cambodgia, prințul 
Norodom Sianuk va conduce de
legația cambodgiana la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

• HAVANA. — în legătură cu 
măsurile jignitoare luate de guver
nul S.U.A. care a introdus res
tricții în ce privește deplasarea pri
mului ministru Fidel Castro, Con
ducătorul delegației cubane la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul Afacerilor Ex
terne al Cubei a înmînat amba
sadorului Statelor Unite o notă în 
care anunță că guvernul a hotărît 
să limiteze în mod temporar la 
teritoriul cartierului Vedado din 
Havana dreptul de deplasare a 
ambasadorului american.

Geoeiale a 0111.
Țările africane sînt strîns lega

te de statele asiatice din Orien
tul Mijlociu și din Extremul O- 
rient. Blocul afro-asiatic în noua 
sa componență dispune în Orga
nizația Națiunilor Unite de 46 de 
voturi, adică aproape de jumătate. 
Corespondentul arată în continuare 
că în condițiile noului raport de 
forțe S.U.A. ar putea fi private de 
majoritatea voturilor în Adunarea 
Generală.

„Aceasta va însemna începutul 
sfîrșîtului dominației Occidentului 
în O.N.U.", scrie el.

Corespondentul relevă uriașa 
popularitate de care se bucură în 
țările Africii, Asiei și Americii La
tine politica de coexsitență pașni
că, de sprijinire a independenței 
naționale a țărilor noi și de cola
borare economică pe bază de ega
litate în drepturi, politică dusă de 
Uniunea Sovietică,

„în Adunarea Generală domnul 
Hrușciov va lansă un proiectil în- , 
cărcat cu idei pline de conținut, nu 
spre Lună, nici spre Soare și nici 
spre stele ci spre lumea noastră 
mult mai mică, cuprinsă de fră- 
mîntări", scrie în încheiere ziarul 
„New York Herald Tribune". .

Macmillan să plece la New York 
și să se întâlnească cu Hrușciov.

Recunoscînd însemnătatea vitală 
a actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., „Observer" ara
tă în comentariile sale redacționale 
că „este datoria primului ministru 
englez să participe personal la se
siune".

Comentatorul diplomatic al zia
rului „Sunday Times" subliniază 
că primul ministru englez nu ar 
proceda ca un om de stat dacă nu 
ar folosi posibilitatea ce i se oferă 
de a duce tratative confidențiale 
la cel mai înalt nivel.

PROGRAM DE RADIO
21 septembrie f

PROGRAMUL I. 7,30 Sfahn ' 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Răsună cîntecul și jo
cul pe întinsul patriei, 9,30 Vreau 
să știu (reluare), 11,00 Piese ro- 
rnînești pentru fanfară, 11,30 
Muzică ușoară, 12,00 Pagini din 
culegerea „Scriitorii noștri des
pre frumusețile patriei", 13,05 
Muzică populară romînească,. 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 19,25 Concert de estradă, 
20,45 „In ritm de tango", 22,30 
Muzică ușoară. PROGRAMUL 
II. 14,07 Muzică ușoară din țări 
prietene, 14,30 Cîntece satirici 
și jocuri populare romînești,,’ 
15,30 Muzică ușoară, 16,15 Cîn« 
tece patriotice, 16,50 Curs do 
limba rusă, 17,20 Mărturii ale 
unei mari prieteni: însemnări 
de călătorie în Uniunea Sovie
tică ale scriitorilor noștri, 18,25 
„Flutură cravatele roșii", pro
gram de cîntece pionierești, 19,00 
Din muzica popoarelor, 19,30 
Cîntă Aida Moga, Maria Sereea 
și Mircea Nemens, 20,30 Cînta- 
re Romîniei socialiste, 21,20 
Concert de muzică ușoară, 22,00 
Doine și jocuri populare romî
nești.

CINEMATOGRAFE
21 septembrie

PETROȘANI. 7 Noiembrie : 
In ajun ; Al. Sahia : Scrisoarea 
Elvirei ; PETRILA : Secolul XX ; 
LONEA : De sîmbătă pînă luni ; 
ANINOASA : Scrisoarea Elvirei ; 
VULCAN : Poznașa ; LUPENI : 
Cercul ; BĂRBĂTENI : Vise de 
duminjeă : URICANI : Lanțul.
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