
I*

/

Organ al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4pag.20ixmi

Oamenii muncii aproba cu călduri politica externă
a statului nostru

Agitatorul
Pe șantier au sosit ziarele 1 

Lucrul este pe terminate. Zida
rii, tencuitorii coboară de pe 
schele, instalatorii părăsesc a- 
paratele de sudură, toți construc
torii se retrag de pe „fronturile 
lor". La chioșcul de ziare e îm
bulzeală. In jurul blocurilor în 
construcție, grupuri, grupuri de 
muncitori, brigăzi întregi citesc 
ziarele și discută aprins. In pri
ma pagină a ziarelor, titlul cu 
litere mari : „Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
privire la situația internațională 
și politica externă a Republicii 
Populare Romîne“ atrage atenția 
tuturor. Atît raportul df și în
treaga desfășurare și hotărîrile 
recentei sesiuni extraordinare a 
Marii Adunări Naționale au fost 
primite cu căldură și dezbătute 
cu viu interes de către construc- 

. Lorii de pe șantierul de construc
ții de locuințe din Livezeni.

Responsabilii brigăzilor frun
tașe, Găvan Petre, Burchiu Con- 
ijlantin, Andraș Ștefan și alții, 
care cu puțin timp mai înainte 
dădeau indicații cu privire la 
prepararea mortarului', sau fixa
rea instalațiilor de încălzire etc., 
discutau aprins, lămureau orta
cilor lor principalele idtei cuprin
se în raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale, discutau 
despre politica externă a guver
nului țării noastre, despre pace, 
despre apropiata sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Cu toții, 
constructorii și-au exprimat din 
■mimă adeziunea față de politica 
externă de pace și coexistență

Au redus timpul 
de execuție 

cu 4000 de minute■ -i
La secția construcții metalice 

de la U.R.U.M.P. lucrează echi
pa de lăcătuși condusă de Mi- 
hăilă Alexandru. Primind co
manda de a executa 4 ventilai- 
toare de 2500 m.c. pentru ex
ploatările miniere din Valea Jiu
lui, lăcătușii din această briga
dă s-au angajat să reducă tim
pul de execuție a ventilatoarelor. 
Printr-o bună organizare a mun
cii, prin sîrgufrița și hotărîrea 
lor de a executa într-un timp 
ihai scurt lucrări de calitate ei 
au redus timpul de execuție cu 
4.000 de minute la întreaga co
mandă ceea ce înseamnă redu
cerea prețului de cost cu aproape 
2000 de lei a acestor ventilatoa
re. Pe lîngă șeful dte brigadă 
s-au evidențiat lăcătușii Vișan 
Constantin, Drăgan Nicolae și 

' alții.

de tăiere 
a fierului 
superioare 
tip GHH. 

inovații

StTipi de abataj la pref 
redus

Tot la secția construcții meta
lice lucrează ca tehnician comu-’ 
nistul Cozma loan. Acesta este 
autorul unor importante inovații. 
Sub conducerea iui s-au execu
tat două dispozitive 
dreaptă și înclinată 
cornier necesar părții 
la stîlpii de abataj 
Prin aplicarea acestor 
s-a eliminat operația de rabota
re și s-a redus timpul de execu
ție a stîlpilor de abataje, iar 
productivitatea muncii a sporit 
cu 10 la sută. Astfel, prețul de 
cost pe fiecare stîlp de abataj 
s-a redus cu 9 lei.

Inovațiile au fost aprobate de 
cabinetul tehnic iar aotonrt a 
fost stimulat.
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pe șantier
promovată cu fermitate și con
secvență de partidlul și guvernul. 
nostru, bucuria sinceră că îni 
fruntea delegației țării noastrel 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu-l 
nării Generale a O.N.U. va fi to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
omul cate întruchipează în cel 
mai înalt grad năzuința de pace 
a poporului romîn.

De grupurile de muncitori con
structori care discută cu însu
flețire se apropie comunistul 
Nîstor Aurel, un om între două 
vîrste, bine legat. Nistor Aurel, 
este maistru. El lucrează pe 
șantierul de la Livezeni de peste 
un an de zile. In acest timp el 
a cîștigat pe bună dreptate a- 
precierea brigăzilor pe care le 
îndrumă. Dar nu numai pentru 
îndrumările și ajutorul tehnic 
pe care le acordă brigăzilor, este 
apreciat maistrul Nistor Aurel. 
Discuțiile pe care le are cu mun
citorii despre organizarea mun
cii, economii și calitatea lucră
rilor, se transformă mai întot 
deauna în entuziaste convorbiri 
pe teme care îi preocupă în fie
care zi pe muncitorii construc
tori : viața nouă pe care o con
struim și pe care constructorii o 
înțeleg pe deplin dovedind a- 
ceasta prin roadele muncii lor, 
întruchipate ■ în construcțiile se
mețe ce împjnzesc azi întreaga 
Vale a Jiului, ca și întreaga 
noastră patrie. Ei discută des
pre pace, ceea ce reprezintă nă
zuința cea mai scumpă a între
gului nostru .popor. Cu ocazia 
acestor u ¡seu ții pe care le pur
tau muncitorii, comunistul Nis
tor Aurel a fost deja în temă. 
Citise ziarele în seara zilei pre
cediente, deci era pregătit pentru 
a discuta cu oamenii de pe șan
tier.

Cuvintele agitatorului sînt aș
teptate și ascultate, ca întot
deauna, cu interes. El reușește 
să sublinieze întotdeauna ceea 
ce e mai esențial în evenimentele 
la ordinea zilei. Agitatorul a 
vorbit muncitorilor despre în
semnătatea deosebită a lucrări
lor recentei sesiuni extraordina
re a Marii Adunări Naționale și 
a hotărîrîlpr sale, despre faptul 
că țara noastră. împreună cu în- țara noastră, împreună cu în-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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In biroul sectorului erau cifiva 
oameni: inginerul Caramete Vuși
le, minerul șef de brigadă Cirlo- 
gan llie, încă un alt miner pe sem
ne șef de schimb la Cîrlogan în 
brigadă și maistrul mecanic de sec
tor. . Dacă ar fi discutat despre 
problemele obișnuite poate că dis
cuția lor ar fi trecut neobservată. 
Așa însă, cei cifiva mineri veniți 
cu treburi s-au sfiit să-i întrerupă, 
așteptînd să termine.

In fața celor patru oameni, pe 
masa mare a biroului dosarele și 
caietele fuseseră. înghesuite în
tr-un colț, lăsîrid locul liber unei 
hărți mari colorate cu fel de fel 
de culori și linii înțelese numai de 
cei ce cunosc bine tainele 
mineritului. In jurul ei se purta 
o vie discuție.

— Aici, arăta cu creionul ingi
nerul Caramete, trebuie să le asi
gurăm oamenilor lumina electrică. 
Să faceți, se adresă el mecanicu
lui, o notă cu materialele nece
sare.

— Ne trebuie vreo 150 metri 
da cablu, apoi cîteva lămpi, vorbi 
mecanicul. După cîteva clipe de 
pmzi tot el reveni: Nu, lămpi nu
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Președintele 
Republicii Democrate 

Germane 
WH.NELM PIECK 

a încetat din viață

i

BERLIN 7 (Agerpres)
La Berlin a fost dat publici

tății un comunicat în care se 
anunță că președintele Republi
cii Democrate Germane, Wilhelm 
Pieck, a încetat din viață la 7 
septembrie ora 8,55. La 4 sep
tembrie se semnalase o slăbire 
bruscă a activității cardiace, com
plicată ulterior 
pulmonară. Cu 
ratura scăzuse, 
ții cardiace nu 
tîmpinată.

Moartea a survenit ca urmare 
a încetării activității cardiace și 
a circulației sîngelui.

Comunicatul cu privire la în
cetarea din viață a președintelui 
Wilhelm Pieck a fost semnat de 
prof. T. Brugsch, prof. H. Wit- 
brodt, dr. E. Heinike și dr. W. 
Korner.

de o congestie 
toate că tempe- 

slăbirea activită- 
a putut fi1 prrîn-

O

Brigada 
de reparat crațere 
economisit 4500 leia
Problema obținerii de cît mai 

multe econbmiî stă în centrul a- 
tenției lăcătușilor care lucrează 
în brigada de reparat crațere 
condusă de candidatul de partid 
Emanuel Iosif de la atelierul 
mecanic al minei Jieț.

In luna trecută și in primele 
zile din septembrie brigada a 
reparat 30 bucăți crațere, 15 
stații de acționare, 15 stații de 
întindere, 7 angrenaje TP-1, 3 
bucăți trolii de 12 kW și două 
de 5,5 kW.

La majoritatea reparațiilor fă
cute la aceste agregate s-au 
losit materiale din resurse 
cale obținîndu-se economii 
valoare de 4500 lei.

Din echipa de lăcătuși s-au e- 
vidențiat Schmeter Nicolae, Ig- 
nacz Mihai, Emanuel Iosif și 
alții.

fo- 
lo- 
în

llie schimbă o

avem noi și le putem recondițio
na.

— Va să zică tov. Cîrlogan, 
socoteșțe-ți de ciți oameni ai ne
voie după amiază și la noapte 
ca să puneți abatajul la punct. 
Fier aveți acolo, vi se mai duc și 
astăzi armături și grinzi, o să vă 
dau și pene și bol- 
țari de rezervă. 
De luni diminea
ța vreau să văd 
început lucrul. Ce 
spui se poate ?

Minerul Cîrlogan
privire cu ortacul său, se uită la 
inginer, se scărpină după ceafă 
și...

— Se poate tovarășe inginer. 
Va trebui să gătăm fîșia asta în
cepută, să facem după masă și la 
noapte răpirea și montarea și a- 
poi... de luni dimineață în plin 1

...Discuția din biroul sectorului 
IV B de la Lupeni era doar faza 
ultimă a unor pregătiri de mare 
amploare care se fac de cîtva 
timp. Pe scurt iată despre cei oor-

—

’Ptaa delegației I. P. Rmiliie la tea de a 15-a sesiune 
a Muftii fiURfti a 0. fl. U.

In ziua de 7 septembrie a părăsit Capitala delegația Repu
blicii Populare Romîne la cea de-a 15 sesiune a Organizației Na
țiunilor Unite.

Delegația este condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Din delegație fac parte tovarășii Ștefan Voitec, Leonte Rău- 
tu, Eduard Mezincescu, Silviu Brucan.

La plecare în gara Bărieasa au fost de faiță tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Niculae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 

Moghioroș, Dumitru Coliu, general de armată Leontin Sălăjan, 
Mihail Dalea, Alexandru Bîrlădeanu, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, membri ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, deputați. 
conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor oamenilor 
muncii, oameni de știință și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi al misiunilor diplomatice acreditați la Bu
curești: și alțl membri ai coețmlui diplomatic.

Delegația iși va continua drumul spre New York cu vapo
rul. (Agerj^Ște)

VE$Tf DE LA DMMttAȚIA LBPOII
Cu sarcinile de plan 

depășite
Ini lupta pentru a da oțelarllor 

huntdoreni tot mai mult și mai 
bun cărbune cocsificaibil, munci
torii preparației de la Lupeni ob
țin rezultate însemnate.

Bilanțul lunii august arată că 
planul la recuperarea globală a 
fost realizat în proporție de 
100,3 Ia sută iar la recuperare în 
cărbune special pentru cocs sar
cina de plan a fost realizată în 
proporție de 101,9 la sută. La 
producția globală sarcina de plan 
a fost îndeplinită în proporție de 
100,2 la sută.

Rezultate însemnate au fost 
obținute și în ceea ce privește 
calitatea cărbunelui spălat. Ast
fel în cursul lunii august pro
centul de cenușă lai cărbune spe
cial a fost mai mic cu 0,3 la sută 
față de cel planificat.

La obținerea acestor rezultate 
și-au adus contribuția echipa de 
la spălări condusă de Gyorgy 
Ștefan, echipa maistrului De- 
mian Ioan,- echipele <le întreți
nere conduse de maiștrii Das- 
călu Ștefan, Bodean Gheorghe, 
Kertes Anton, Petrovici Ioan, 
Drotzinger Andrei și alții.

la

Utilaje noi
Spre sfîrșitul lunii august 

preparația Lupeni au fost aduse
două ciururi cu rezonanță pro
duse la fabrica „Centrozap“ din 
Republica Populară Polonă.

Capacitatea de sortare a aces
tor ciururi este de 250 tone căr
bune pe oră fiecare. Cele două 
ciururi vor depăși capacitatea 
celor 6 ciururi W.Z.G ’ existente 
în prezent

ATI REA
condusă de Cîrlogan llie este unul 
din frontalele model ale minei 
Lupeni. Aici s-a trecut la susține
rea cu armături mari metalice de. 
tipul G.H.H. cu grinzi în consolă. 
Extragerea cărbunelui se face 
prin hăvare. Brigada a căpătat o 
oarecare . experiență în muncă și 

acum s-a pus pro-
i—tjr »_ _ xZ blema de a sje

--rrȚ'dțt t'ttZzx rty organiza munca în
afă fel cai să se 
scoată pe zi cel 
puțin o fîșie de

cărbune. De aceea și această discu
ție.

In viitorul dpropiat, ține să com
pleteze inginerul Caramete Vasi 
le, avem în plan să introducem in 
frontal un cfațer blindat pentru 
ca să putem face havarea direct 
de pe crațer. Fină atunci însă pu
nem la punct abatajul și facem o 
temeinică pregătire practică oame
nilor din brigadă. De altfel, adău
gă el, frontalul acesta este primul 
abataj în strme frmte dsn Voim

Punerea în funcțiune a celor, 
două ciururi, care în curînd vor 
fi instalate, va contribui în mod 
simțitor la creșterea capacității 
de producție a preparației.

pe schimb.

de dimensiuni 
un sistem de

Inovații valoroase
• La preparația Lupeni pornirea 

și oprirea benzilor de la încărcare 
se. execută cu ajutorul unui tablou 
de comandă centralizată care era 
deservit de un om

Maistrul Regenyi Pavel a con
ceput un nou tablou 
mici înzestrat cu 
semnalizare optică care indică sta
rea de funcționare sau repaus a 
benzilor. Acest tablou a fost pla
sat lîngă cantaragiul de la basculă 
care are în sarcină și manipularea 
benzilor. Prin aplicarea acestei ino
vații se realizează o importantă 
economie.

• Problema nivelării cărbunelui 
în vagoanele C.F.R. l-a preocupat 
mult timp pe maistrul Ugron Iuliu 
rare a conceput o mașină în acest 
scop. Timp de două zile libere 
echipa maistrului Ugron a lucrat 
voluntar la montarea acestui dispo-

. zitiv pentru a fi experimentat. La 
montarea dispozitivului s-au evi
dențiat lăcătușul Elles Mihai și su
dorul Fecior Vasile. In momentul 
de față dispozitivul se află în faza 

. dc experimentare.
• Măsurarea nivelului apei din 

turnul de apă al preparației Lupeni 
necesita deplasarea continuă a per
sonalului de serviciu de la ¡¡pădâ- 
torte și decamor ce aec umțffi

ELectnâami r -rrrtri Jmm 
Șt lăcătușul Popescx D*axu m 
creat un sistem da. «MUMtteamxap- 
tică care indică în prezent mrelsd 
apei în turn. .. â

nerilor de la celelalte sectoare și o 
exploatări. Așa că vedeți, este oa- S 
recum în joc reputația sectorului. o 
nostru, sector în care majoritatea ” 
minerilor sini tineri.

La amiază inginerul chemă la el 
pe maiștrii din schimbul II care 
au în grijă acest frontal și le-a 
dat instrucțiuni amănunțite despre 
felul cum să muncească, pentru ca 
dimineața de luni să găsească aba
tajul pregătit pentru începerea 
marii bătălii cu cărbunele. Le-a 
dat și ajutoare din alte brigăzi, a 
luat de asemenea măsuri care să 
asigure aprovizionarea cu cele ne
cesare.

...La ora cînd citiți aceste însem
nări, brigada lui Cîrlogan dă fest 
cărbune. Cu toată înălțimea mare 
a abatajului său, se lucrează în 
deplină siguranță. Stîlpii G.H.H.. 
puternici, susțin în rînduri de cîte 
cinci, grinzile metalice pe toată 
lungimea frontului, iar de-a lungul 
abatajului strălucesc viu lămpile 
electrice. Crațerul geme ducînd 
spre colector bogăția de cărbune 
smulse adinadiu de bermăa și 
priceperea eamenior de irtel !m
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STEAGUL RUșU

«♦ *
lerf la mină, azi la școală pregătindu-se cu asiduitate pen-

tru examenul de admitere la institut
IN CLIȘEU: Aspect dlntr-un amfiteatru al I.M.P. in timpul 

pregătirilor candidafllor la examenul de admitere.
’’ _ r-t _ ___

S-au întîlnit din nou în bancă
Cu doi ani în urmă, doi ti

neri s-au prezentat la Școala 
medie mixtă din Lonea. Nu se 
cunoșteau, dar pe amîndoi i-a 
minat la școală aceeași dorin
ță : să învețe. Și coincidentă — 
amîndoi aveau aceeași meserie 
— electricieni: Ciungan Nicolae 
era electrician subteran la mina 
Lonea iar Teofil Chintă electri
cian la serviciul gospodăresc al 
minei'. Au dat examenul de ad
mitere pentru clasa VIII-a — 
la seral. Tare s-au mai bucurat 
cînd și-au văzut numele trecute 
pe lista celor care au reușit. 
S-au felicitat reciproc pentru 
succes. De atunci s-au și îm
prietenit.

Cînd a început anul școlar a- 
mîndoi și-au luat locul în bancă 
devenind vecini.

Dimineața mergeau în șut iar 
după-masă la școală. In produc
ție obțineau rezultate foarte bu
ne. Erau considerați printre 
fruntași. Dar asta nu i-a mulțu
mit pe deplin. De multe ori cei 
doi prieteni au stat de vorbă în
tre ei. S-au înțeles să se ajute 
reciproc pentru a objine rezul
tate la fel de bune și la învă
țătură.

Notele de 8, 9, 10 cu care au 

promovat clasele a VIII-a și a 
IX-a vorbesc de la sine despre 
hărnicia acestor doi muncitori. 
Dar rezultatele personale nu i-a 
mulțumit pe deplin.

Nu de puține ori suau oferit 
singuri fără a fi solicitați, pen
tru a-și ajuta colegii. Prin firea 
lor veselă și spiritul tovărășesc 
de într-ajutorare ei și-au cîști- 
gat dragostea și simpatia cole
gilor. Acest lucru, bineînțeles, 
i-a bucurat. Dar cea mai mare 
bucurie și emoții au simțit a- 
tunci cînd amîndoi au fost puși 
în discuția adunării de partid 
pentru a deveni candidați de 
partid. Tovarășii lor de muncă 
kau apreciat ca huni muncitori 
și elevi.

Atunci s-au angajat să fie pe 
mai departe fruntași în muncă 
și învățătură. A fost o zi de ne
uitat pentru ei. Și cei doi tineri 
nu și-au uitat angajamentul...

Au trecut doi ani de școală, 
doi ani plini de muncă și bucu
rie. De cfteva zile — cei doi prie
teni, acum elevi ai clasei a X-a 
și-au reluat locurile în bancă a- 
lături ascultînd cu atenție expli
cațiile profesorilor...

C. COTOȘPAN

COLECȚIA 
a Biblioteca școlarului"

Cuprinzînd pe lingă textele 
indicate în programa analitică și 
alte creații reprezentative ale 
scriitorilor, antologiile publicate 
în „Biblioteca școlarului“ oferă 
cititorului de vîrstă școlară po
sibilitatea de a cunoaște valorile 
consacrate ale literaturii, deschi- 
zîndu-i gustul pentru lectura a- 
tentă a operei integrale a scrii
torilor.

In sprijinul cititorului, în ve- 
derea înțelegerii cît mai profun
de a sensurilor sociale și a va
lorilor artistice cuprinse în scrie
rile studiate, vine prefața, didac
tic sistematizată, cuprinzînd o 
prezentare succintă a vieții și o 
concluzie sintetică a operei scrii
torului respectiv. Un tabel bi
bliografic, rezumă principalele 
date ale vieții și operei, asigu- 
rînd elevului posibilitatea reca
pitulării rapide a materialului. 
De asemenea, sub forma unei 
culegeri de aprecieri critice, i se 
înlesnește cunoașterea celor mai 
autorizate păreri în legătură cu 
scriitorul și opera studiată.

Cuprinzînd o serie pentru li
teratura romînă, o alta pentru li
teratura universală, colecția 
„Biblioteca șcQlarului“ se îmbo
gățește rapid cu noi apariții în 
scopul de a oferi elevilor în tim 
pul cel mai scurt lucrările re
comandate de programa școlară.

INCA UN PAS.
Copilăria și-a petrecut-o prinl'e 

munții de fier ai Ghelarului. Aici 
încă de mic a prins dragoste de 
mineri și nu rare ori putea fi văzut 
la gura vreunei galerii, ori pe lingă 
vreun vagonet plin eu minereu, în 
mîini cu cîte un bulgăre de piatră 
roșcată ce urma să ia calea funicu- 
larelor, calea Hunedoarei.

Vremurile noi, cînd țara întreaga 
deveni un imens șantier, l-ax găsit 
pășind spre adolescență, plin de 
visuri, a căror împlinire o dorea 
din toată inima-

In toamna anului 1950, părăsi 
munții de fier atît de dragi lui și 
plecă la școală. Trebuia să învețe. 
Altfel, visurile nu vor putea prinde 
viață. Școala tehnică minieră din 
Brad îl primi cu ușile deschise. 
Calea spre știință, îi era liberă. 
Nu i se cerea nimic altceva decît 
să învețe.

Munca i-a fost încununată de 
succes. în 1953, absolvi școala, iar 
pe diploma lui de tehnician minier 
calificativul „foarte bine“ vorbea 
cu prisosință despre munca depusă 
de tînărul Malea Constantin. Apoi 
întîlnirea cu producția. A fost inte
resantă însă nu ușoară. Mai avea 
multe de învățat.

Plaiurile natale, munții de fier 
ai copilăriei, îl atrăgeau însă pe 
tînărul tehnician. După efectuarea 
stagiului militar, s-a întors si mun
cească la Ghelar. Cînd a luat pri
mul bulgăr de fier în mină a tre
sărit ușor adueîndu-și aminte de 
copilărie, de munca grea a mineri
lor din vremurile apuce.

lili 
u tiiiMH 
nuli lUllli

Peste un an, 
Cînd școala va fi 
gata și etnd cei 
doi copii din Li- 
vezent vor îm
plini vîrsta șco
lară, în una din 
cele 16 săli' noi 
va învăța clasa 
I-a. „In colțul a- 
ccla, arată băia
tul, aș dori să ' 
fie clasa noas
tră. Are o vede
re atlt de fru
moasă“.

• •

. Mașinile au pătruns și aici, ușu- 
rînd munca oamenilor. Aici la Ghe
lar, și-a început Malea C. meseria. 
Aici a învățat cu sirguință tainele 
mineritului, împărtășite cu drag de 
cătnt mineri.

< Tovarășii de muncă erau mulțu
miți de el. Ca dovadă, în ianuarie 
1958 tînărul tehnician Malea C. a 
a fost primit in rîndurile comuniș
tilor. „A fost cea mai fericită zi 
din viața mea", mărturisește el cu 
emoție în glas.

Dar drumurile vieții noi, prin 
grija partidului sînt deschise celor 
mai îndrăznețe visuri. Nu vrei să 
urmezi institutul l — îl întrebi in
tr-o zi secretarul organizației de. 
bază ?

— Aș vrea, cum nu tovarășe se- 
cietar. De alffel eu m-am dam 
pregătit pentru asta. Am mai învă
țat cîte ceva.

— Bine. Vei pleca la Petroșani. 
Și iată-l pe comunistul Malea C. 

la cursurile de pregătire ale Insti- 
tului de mine „Gheorghe Gbeor- 
gbiu-Dej” din Petroșani, pregitin
duse cu intensitate pentru exame
nul de admitere.

Vrea să-și desăvîrșească pregăti
rea tehnică, vrea să răspundă în
crederii celor care l-au trimis 
aici, iar mitne, cînd va păși din nou 
în galerii, să fie bine pregătit, să 
ajute în muncă pe cei în mijfâcul 
cărora a crescut.

S. RADULESCU

PREGĂTIRI
In orașul Lupeni ca și în cele

lalte localități ale raionului nostru, 
se fac pregătiri intense în vederea 
începerii noului an școlar. Atît la 
școala medie, cît și la școlile de 
7 ani nr. 1 și nr. 2 domnește for
fota caracteristică din ajunul în
ceperii anului școlar.

La Școala de 7 ani nr .2, de pil
dă, reparațiile și zugrăvitul s-au 
terminat mai repede. Colectivul de 
conducere al școlii, ajutat de mem
brii corpului didactic a început de
ja aranjarea sălilor de clasă, pa
voazarea coridoarelor etc. Și la 
școala medie din Lupeni lucrările 
mari ca zugrăvit și curățenie s-au 
terminat. în numeroasele clase ale 
școlii băncile au fost așezate cu 
grijă la loc iar tablele au fost 
vopsite. Totul strălucește de cură
țenie. In unele clase de la primul 
etaj a și început activitatea. In băn
cile de curind aranjate au luat loc 
elevii cursului seral al școlii medii 
din Lupeni.

v

Mâ atenția întocmirii planurilor <lc intrata 
in școli!

Școala își propune astăzi sar
cini multiple în scopul creșterii 
unor generații de oameni bine pre
gătiți care să corespundă sarcini
lor mereu creseînde impuse de rit
mul de dezvoltare a economiei și 
culturii. Colectivele didactice tre
buie să realizeze prin munca ce o 
desfășoară o dezvoltare fizică și 
culturală rațională a elevilor. Ele 
trebuie să crească o generație de 
oameni sănătoși pe care să-i înar
meze cu legile dezvoltării naturii 
și societății, să le formeze o con
cepție materialist-dialectică, să le 
dea cunoștințe despre bazele știin
țifice ale producției industriale și 
agricole moderne și despre aplica
rea legilor științifice la practica 
socialistă, să formeze la elevi dra
gostea față de munca productivă.

Realizarea acestor multiple sar
cini este posibilă numai prin or
ganizarea pe baza unui plan minu
țios a întregii activități dintr-o 
școală. Un plan de muncă bine al
cătuit oferă perspectiva de ansam
blu asupra întregii munci dintr-o 
școală, asupra sarcinilor și metode
lor ce trebuie folosite pentru în
deplinirea acestor sarcini. Valoarea 
unui^lan constă în conținutul său 
real « concret izvorît din cerințele 
vieții interne a fiecărei școli. Va

loarea pianului este cu atît mai 
mare cu cît el exprimă unitatea de 
acțiune a întregului colectiv didac
tic și a tuturor forțelor menite a 
realiza instruirea și educarea co
piilor s școală, familie, organizațiile 
de tineret. Iată de ce, acum, cînd 
ne mai despart puține zile de în
ceputul unui nou an de muncă, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
alcătuirii planurilor de muncă.

Cerințele planificării
Pentru a asigura antrenarea între

gului colectiv didactic la îndepli
nirea sarcinilor, trebuie ca în alcă
tuirea planului să se respecte prin
cipiul centralismului democratic. 
Aceasta face posibilă îmbinarea 
justă a intereselor conducerii școlii 
cu dezvoltarea la maximum a ac
tivității creatoare a cadrelor didac
tice din școală. în alcătuirea pla
nului trebuie avute în vedere sar
cinile principale ale învățămîntului 
precum și perspectivele de dezvol
tare. Nu rare au fost cazurile în 
anii școlari precedenți cînd planul 
de muncă era o simplă fotografiere 
a planului din anul anterior. Or, 
trebuie avute în vedere schimbările 
survenite, lipsurile remarcate în 
munca anului expirat, să se țiuă 

seama de numărul elevilor și al 
claselor. Deseori se întâlnesc în 
planurile de muncă rubrici în drep
tul cărora scrie : „răspunde între
gul colectiv“. Și acesta este un 
semn de superficialitate și forma
lism. Planul trebuie să fie concret, 
repartizat pe oameni și cu terme
ne precise. Mare atenție se cere 
însă și în repartizarea sarcinilor 
.pe oameni. Aici trebuie avut în ve
dere nivelul de pregătire al cadru
lui didactic, preocuparea lui în 
domeniul în care primește sarcina.

Tehnica elaborării 
planului de muncă

Se întîmplă adesea ca planul de 
muucă să fie opera directorului de 
școală. Pentru a fi însă un mijloc 
de antrenare a colectivului, o formă 
organizatorică în școală el trebuie 
să fie opera vie a întregului perso
nal din școală. De aceea, pentru a 
elabora un plan de muncă bine 
documentat, la alcătuirea lui tre
buie să ia parte un colectiv format 
din învățători, profesori, instructo
rul superior de pionierii secretarul 
organizației U.T.M., responsabilul 
grupei sindicale, medicul școlii, 
președintele comitetului de părinți 
pe școală. In plan se pornește de 

Ia studiul planului general al ani
lor precedenți. Conducerea școlii 
și colectivul de alcătuire a planului 
folosesc și convorbirile individuale 
cu factorii din școală. Se elaborează 
apoi un punctaj care va fi discutat 
de colectivul respectiv, și pe baza 
unei schițe se trece la repartizarea 
tuturor resorturilor pe care trebuie 
să le oglindească planul. Alcătuit 
pe părți, el se încheagă într-un tot 
unitar, urmînd a se supune apoi 
discuției consiliului pedagogic, un
de i se dă forma definitivă, deve
nind astfel lege pentru întregul co
lectiv.

Planul dt aprovizionare
în urma introducerii învățămin- 

tului politehnic în școala de cultură 
generală, s-a ivit necesitatea com
pletării planului general cu un nou 
fel de plan de muncă : planul de 
aprovizionare. Pînă în acest an nici- 
uua din școlile raionului nostru nu 
a avut prevăzut și acest plan.

Planul de aprovizionare trebuie 
discutat de profesorii-maiștrii, care 
urmează a lucra cu elevii în atelie
re. în acest plan se vor prevede 
rubrici speciale care includ : denu
mirea obiectului sau a materialului 
de care e nevoie, caracteristicile lui, 
dimensiunile materialului, calitatea, 
cantitatea de aprovizionare, pentru 
ce capitol din programa școlară e 
necesar, data la care se va ține 
lecția pocni care s-a făcut apro

vizionarea și de unde s-ar putea 
procura.

Planul de muncă 
al comitetului de părinți 

pe școală
Comitetele de părinți de pe lin* 

gă școli sînt un factor de mare im
portanță în munca instructiv-educa- 
tivă. în planurile lor vor fi prevă
zute în mod concret adunările ge
nerale ale,, comitetului de părinți; 
componența comitetelor de clasă și 
adunările acestora, ordinea de zi a 
adunărilor, probleme de propagan
dă pedagogică (lecturile cu părinții; 
discuții, și informări pedagogice, a- 
naliza cazurilor de abateri discipli
nare, popularizarea unor metode 
bune ale unor părinți în educarea 
copiilor ett.) probleme culturale 
și apoi o ultimă rubrică în care să 
fie cuprinse problemele materiale 
și sanitare, desprinse din planul ge
neral și în care comitetul de părinți 
pot ajuta școala.

Acum, cînd au mai rămas doar ci- 
teva zile pînă la începerea noului 
an școlar, întocmirea planurilor de 
muncă trebuie să constituie preocu
parea primordială a fiecărei con
duceri. Ele trebuie întocmite de 
urgență cuprinzînd acțiuni încă din 
prima zi de școală, știut fiind faptul 
că pregătirea pentru lucrările scrise 
și examene treboic d Smo*I â» 
prima zi de uuMin, ____
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Brigadierul fruntaș 
șl-a cumpărat in acest 
Cu ea, el șl-a petrecut concediul vizltlnd o seamă de colțuri 
pitorești din țară ca Sovata, Lacul Roșu, Tușnad etc. De peste 
tot a păstrat amintiri frumoase — fotografii făcute de el In- 

, suși, pe care acum le arată cu mîndrle prietenului său, bri- 
t gadterului Apostol Vasile.

• '***»*»>a**4te«4b«Wa<ke< >»

Mai multă atenție muncii cu cartea
Ca urmare a înfăptuirii revoluției 

tocialiste, în anii de după eliberare 
cartea a căpătat în țara noastră 
o largă răspîndire în rîndul celor 
ce muncesc. In Valea Jiului, zeci și 
Zici de biblioteci stau la dispoziția 
minerilor și a celorlalți muncitori, 
biblioteca clubului sindicatelor din 
Lupeni, cu cele două filiale — la 
Șărbăteni și șantierul de construc
ții — și bibliotecile volante din 
întreprinderi în număr de 11, cu
prinde peste 30.000 volume, din 
care lunar se împrumută 4.500 în 
medie. Pentru a spori numărul căr
ților împrumutate și pentru atra
gerea de noi cititori conducerea 
clubului, îndrumată de comitetul 
orășenesc de partid a organizat cu 
regularitate numeroase conferințe 
asupra rolului cărții, a contribuției 
ei multilaterale în educarea omu
lui. Urmtnd acest exemplu: nume
roase comitete sindicale de secții 
de la mină, filatură, I. E. Lupeni, 
fi altele au organizat și ele 
la colțurile roșii unele activi
tăți asemănătoare. Totuși față 
de posibilitățile existente la Lupeni 
munca cu cartea nu este încă la ni
velul cerut. Unele comitete sindica
le de secție de la mina Lupeni și 
l. E. Lupeni privesc munca cu car
tea ca ceva secundar. Ele nu orga
nizează acțiuni pentru a trezi la 
muncitori interesul pentru citit. De 
exemplu, la sectorul 8 al minei 
Lupeni, constatul sindical de sec-

» 
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Demeter Augustin 
an o motocicletă

nil Lopștein un chioșc sezo-

ai prezinți f»-

Totoda-

ONU. 
ța pe care o 
problemelor coexistentei 
și dezarmării generale și 
ce vor fi discutate la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
C W.

— Noi construim pentru pace 
— a spus agitatorul. înălțăm 
blocuri, locuințe, școli și spitale. 
Dorim ca prin roadele muncii 
noastre să facem viața oameni
lor muncii tot mai frumoasă, 
confortabilă. Dar ca aceste vi
suri ale noastre, care ne însufle
țesc munca în fiecare zi, să se 
înfăptuiască, ca în apartamentele 
făurite de noi oamenii să tră
iască fericiți și ca noi să putem 
muncii în liniște, construind e- 
dificiul vieții noastre noi, avem 
nevoie de pace.

...Pe șantierul de construcții 
din Livezeni se muncește de zor, 
cu pasiune și încredere în viitor. 
Atașați politicii ferme de pace 
a guvernului țării noastre și a 
întregului lagăr socialist, 
frunte cu Uniunea 
constructorii zidesc în 
cestei mărețe politici, 
păcii.

în 
Sovietică, 
numele a- 
în numele

de la mina Uri câni 
din economiile sale. t 

ț
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ție nu a înființat nici pînă acum 
în sector o bibliotecă volantă. De 
asemenea, responsabilii culturali din 
comitetele sindicale de la sectoa- 
™le /. ți 8 nu
participă activ la acțiunile între
prinse.

Înainte, comitetul U.T.M. al mi
nei Lupeni a obținut o serie de rea
lizări în antrenarea tinerilor mun
citori la concursul „Iubiți cartea". 
In prezent fi această activitate, 
care contribuie la educarea mineri
lor tinerii la lărgirea orizontului 
lor politic, este neglijată. In că
minele de tineret numărul cititori
lor este scăzut. La l. E. Lupeni cu 
toate că comitetul sindical a luat 
unele măsuri pentru răspîndirea 
cărții totuși nu se poate vorbi des
pre o activitate satisfăcătoare în a- 
ceastă direcție.

In viitorul apropiat conducerea 
clsibfdm sindicatelor din Lupeni 
preconizez o consfătuire cu toți 
bibliotecarii din localitate. Este 
necesar ca la această consfătuire să 
participe toți responsabilii culturali 
ai comitetelor sindicale de secții 
de la întreprinderile din localitate. 
Folosind acest prilej conducerea 
clubului trebuie să ia măsuri pen
tru extinderea experienței pozitive, 
să popularizeze cele rpai bune me
tode care au dat rezultate în mun
ca pentru răspîndirea cărții.

așa

Arest prețios cnrabarhtet. te *- 
farâ de faptul că este rei mai 
ieftin este și cel re» «reod și 
nai curat mijloc de îorllrire în 
bucătării și In multe alte sco
puri In laboratoare, ateHse. spi
tale etc.

Pentru că multi dintre acei 
care îl folosesc încă nu-1 cunosc 
bine, ei manifestă o teamă exa
gerată față de el In timp ce alții 
îl folosesc cu mai mult curaj 
decît cunoștințe- De aceea, ne-am 
propus să vi-1 prezentăm 
cum este.

Aragazul este un un gaz 
nat de sondele petrolifere, 
drocarbură formată din 
gaze de bază : butan 86 la 
propan 12 la sută și 2 la sută 
alte gaze, printre care și hidro
gen. In butelie, sub presiune, el 
este lichid, fără culoare și fără 
miros (deși știm cu toții că mi
roase și mai ales are un miros 
tare și neplăcut). Acest miros 
i-a fost împrumutat anume pen
tru a fi ușor identificat în cazul 
scăpării nedorite și pentru a se

etna- 
o hi- 
două 
sută,

nin scrteoM coresponflwiiiar 

O «I așteptată
cu nerăbdare

In ziua de 1 septembrie a. c. 
la Școala medie mixtă din 
Lonea a avut loc tradiționala 
festivitate de deschidere a 
noului an școlar pentru elevii 
cursului mediu serai

Tovarășul Stoican Petru, di
rectorul școlii, a vorbit mun
citorilor elevi despre impor
tanța învățămintulul seral și 
sarcinile ce revin în noul an 
de învățămtnt elevilor si ca
drelor didactice.

Tot cu acest prilej, conduce
rea școlii a prezentat elevilor, 
crepul profesoral care in noul 
an de invățăniînt va preda ma
teriile stabilite. In cuvintul lor 
elșvii s-au angajat să albe o 
frecvență bună ți rezultate fru
moase la învățătură

GH. VI LAN 
Lomea

J

muncă
; Stand da cărți 

la locul de
La cererea muncitorilor, Co- 

’ mîtetul de partid și cel sindi- 
; cal de la Uzina de reparat uti- 
, laj minier Petroșanii au luat 
' măsuri ca în incinta întreprln- 
; deril să ia ființă un stand per- 
1 manenit de cărți cu vlnzaire. 
1 Standul, deschis de curînd, 
I funcționează zilnic între orele 

6—7 dimineața și 14—15 d.m. 
■ Muncitorii pot cumpăra cărțile 

cele mai felurite, nou apărute, 
: de literatură politică, tehnică 

și beletristică.
De menționat este faptul că 

aceste cărți pot fi procurate 
<pu plata în numerar, sau se 
pot achita difuzorului voluntar 

'la salariuI M. CALIN 
Petroșani

Pentru o buni 
aprovizionare

In scopul satisfacerii cerin- j. 
țelor muncitorilor și pentru o j! 
mai bună desfacere a mărfu- < 
rllor în i)j|itățile sale, condu- j 
cerea O.A.D.L.F. Petroșani a 
luat măsuri ca la magazinele •. 
O.A.D.L.F. nr. 12 și 13 din o- ? 
rașul Lupeni să funcționeze în £ 
permanentă cărucioare mobile 
cu marfă care să deservească ( 
cele mai < 
localitate.

depărtate cartiere din ( 
___ .____ De asemenea, pe < 
lingă magazinul O.A.D.L.F. ? 
nr. 30 s-a înființat In cart le- J

un caiaz de apei Se ore se gă
sește apă și pe care l-z® pas pc 
foc. La tertefca ce gaze fietee 
fíate aragaz psaicfnl de fierbere 
începe ia — 15 grade La — 
10 grade C preszonea fa botei* 
este de 0.7 atmosfere. Ia — 5 
grade C de 03 atmosfere la O 
grade C de U atmosfere, la 
+ 1 — 5 grade C, de 13 at
mosfere, la + 10 grade C de 2 
atmosfere, la + 15 grade C de 
2,6 atmosfere, la + 20 grade C 
de 3,1 atmosfere, la + 25 grade 
C de 3,8 atmosfere, la + 30 gra
de C de 3,4 atmosfere, la + 35 
grade C de 5 atmosfere, la + 40 
grade C de 5.6 atmosfere, la + 
60 grade C de 9,7 atmosfere pre
siune.

Este bine să cunoaștem tabe
lul de mai sus despre tempera
tura buteliei și presiunea din ea, 
cu toate că în mod normal nu 
se poate ajunge la o tempera
tură de + 60 grade C decît dacă 
butelia s-ar afla în apropierea

La ordinea zilei

Pregătirea șantierelor pentru iarna 
trebuie începute de pe acum !

Luna septembrie este luna cînd 
bunii gospodari ai întreprinderi
lor noastre socialiste trebuie 
să-și pună la ordinea zilei pro
blema luării primelor măsuri 
pentru a pregăti unitățile lor 
pentru lucrul în perioada timpu
lui nefavorabil de iarnă.

Anul acesta trebuie dată o a- 
tenție deosebită organizării șan
tierelor pentru lucrul pe timp 
de iarnă, pentru desfășurarea 
unei munci permanente și ritmi
ce în executarea construcțiilor 
de locuințe și în anotimpul fri
guros; învățămintele de pînă a- 
cum ne arată că majoritatea 
pierderilor înregistrate în con
strucții se concentrează țn lu
nile de iarnă. Cea mal mare 
patte din cheltuielile suplimenta
re neqesare lucrului pe timp fri
guros îl constituie combustibilul 
consumat pentru încălzirea apar, 
tamentelor aflate în finisaj și 
numai o mică parte diin combus
tibil se consumă pentru încălzi
rea betoanelor și mortarelor.

Tinînd seama de acestea, con
ducerile de șantiere din Petro
șani, Vulcan, Lupeni, Uricani, 
trebuie să alcătuiască încă de pe 

1 acum planuri de măsuri tehnico- 
organizatorice și să treacă la 
luarea de măsuri în vederea pre
gătirii șantierelor pentru lucrul 
în perioada anotimpului frigu
ros.

Planul trebuie să cuprindă 
măsuri ca lucrările de finisaje 
interioare să se execute numai 
în blocurile situate în cvartale 
termoficate, folosindu-se încălzi
rea centrală. Pentru aoeasta, 
este necesar să se asigure în
chiderea blocurilor respective cu 
geamuri și uși exterioare și pu
nerea în funcțiune a încălzirii 
centrale pînă la 31 octombrie. 
La fel, trebuie prevăzută ampla
sarea unor centrale de mortar 
la subsolul sau pe casa scării 
unui bloc și transportul morta
rului cu pompa la 2—3 blocuri 
vecine. Depozitele de agregate 
să fie amplasate în citeva came
re de la parter care se vor finisa 
ulterior, iar porțiunile exterioare 
ale conductelor de transportat 
mortar să se izoleze termic.

In acest fel trebuie organizat 
lucrul pe șantierul Livezeni la 
blocurile I, H, K, N, L, M, noua 
școală, la Vulcan la cele 5 blo
curi noi și chiar la Lupeni la 9 
blocuri din cvartalul Visează UL

ta, se i 
de rererrâ îs ha* sau
la oricare loc la suhsol care nu 
are un rotam de murim 10 m c. 
aer de fiecare butelie. Aceste în
căperi să aibă aerisire permanen
tă, se nu se afle în ele surse de 
încălzire sau dacă totuși sini, să 
fie Ia cel puțin 2 m. depărtare. 
O atenție deosebită trebuie dată 
tubului de cauciuc care nu tre
buie să fie altul decît cel tip 
care se găsește la magazinul de 
desfacere. FI are o secțiune de 
6 mm. în interior și 12 mm. în 
exterior. Furtunul (tubul de cau
ciuc) trebuie înlocuit atunci 
cînd începe să prezinte mici cră
pături pe suprafața lui iar ca
petele trebuie să se taie ori de 
cîte ori rămîn lărgite. Insă, în 
nici un caz să nu rămînă mai 
scurt de un metru, iar durata 
folosirii lui să nu treacă de 2 

Iul Viscoza III cu toate că la ele 
se vor face finisaje interioare pe 
timp de iarnă. Astfel, deși pre
văzute cu încălzire centrală, blo
curile respective vor trebui să 
fie încălzite cu sobe provizorii 
marindu-se aproape cu 100 la 
sută cheltuielile suplimentare și 
micșorîndu-se cu 50 la sută vi
teza de execuție a blocurilor pe 
timp friguros. Cine plătește chel
tuielile în plus ?

In același timp, lucrările de 
roșu trebuie să fie grupate pen
tru a folosi centrale comune de 
apă caldă și betoane încălzite. 
La șantierul. Livezeni se poate 
lucra de roșu la blocurile A l șî 
A 2; folosindu-se apă caldă de 
la centrala' termică nr. 1. Turnă
rile planșelor sau scărilor mo- 
ifoifte' de beton armat trebuie fă
cute după metode științifice ve-, 
rificate de practica constructori
lor sovietici, folosindu-se adau
suri chimice pentru accelerareai 
prizei și întărirea betoanelor, 
protejarea acestora cu ajutorul1, 
cocsierelor și învelirea cu stra
turi calde (rogojini stropite pe
riodic cu apă caldă). Concomi
tent cu ridicarea zidurilor por
tante și turnarea planșeelor, 
este necesar să se facă și lu
crări de zidărie despărțitoare, 
montarea tuburilor de fontă, țevii, 
radiatoare, tub Bergman, șars 
pante, învelitori, tîmplării eta.

Timpul se menține încă fru
mos. De aceea, constructorii tre
buie să treacă încă de pe acum ia 
luarea de măsuri pentru a asi
gura buna activitate în tot cu
prinsul anotimpului de toamnă șî 
iarnă.

ȘT. MIHAI

ABONAȚI-VĂ 

pe anul 1961 la zia* 
rele și revistele so* 

vietice!
Abonamentele se prî 

mese prin 
luntari de 
treprinderi 
precum și
poștali și oficiile PTT1.

difuzorii vo- 
presă din în« 

și instituții 
prin factorii

gaz 
lorii 
mai

deosebită trebuie 
răi scăpării de gaze 
— în nici un caz cu 
tai cu apă cu săpun 

care ne indică prin formarea de 
dstaad — locul unde se produce 
scăpărau. Procentul de gaze scă
pate este periculos de ia 1,5 la 
sală pînă la 8,5 la sută. Ptnă 
la 1,5 la sută gaze în aer, nu se 
aprind, deci nu poate fi pericol 
de accidente, iar peste 8,5 la 
sută se aprinde arzînd cu fum. 
O ardere corectă a reșoului sau 
cuptorului ori a altui fel de ar
zători de gaze lichefiate (ara
gaz) se face atunci cînd se ob
ține flacăra fără fum (albas
tră). Gnd flacăra are vîrful găl- 
bui-roșcat, atunci ceva nu este 
în regulă.

Gazele scăpate fiind cam de 
două ori mai grele decît aerul 
au tendința de a coborî. Acest 
lucru este important de știut în 
cazul scăpărilor de gaze, căci nu 
trebuie să aprindem focul pînă 
ce nu aerisim bine locul ca să 
nu mai simțim mirosul caracte
ristic.

Puterea calorică a unui kg. de 
lichid este 10.800 kl. ca- 
deci este unul dintre cei 

convenabili combustibili.
JEAN DUMITRESCU

I.U.T. — Livezeni
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Sosirea lui Setai
_ MOSCOVA (Agerpres) - TASS 
transmite :

La 6 septembrie, președintele Re
publicii Guineea, Seku Ture, a so
sit la Moscova într-o vizita oficia
lă.

Pe aerodromul Vnukovo, preșe
dintele a fost întâmpinat de Nikita 
Hrușciov, Anastas Mikoian; Niko-

Seku Ture va
ULAN BATOR (Agerpres) TASS 
După cum transmite agenția 

Monțame, la invitația Prezidiului 
Marelui Hural Popular și a gu
vernului R.P. Mongole, la 9 sep-

Pentru relații prietenești între Iran și ILR.S.S.
TEHERAN 7 (Agerpres) TASS 

transmite :
Intr-o declarație-program asupra 

problemelor politicii externe și si
tuației interne a Iranului, liderul 
Partidului „Mardom“, Aleam, a- 
rată că Iranul trebuie să întrețină 
relații de prietenie cu Uniunea So
vietică. „Am considerat întotdea

Concurența economică dintre țările 
occidentale

PARIS 7 (Agerpres).
Presa occidentală a scris mult 

în ultima vreme despre planurile 
franceze de creare în cadrul „pieței 
comune“ a unei noi formule de a- 
Ijanță politică și economică în care 
Franța să-și asume un rol prepon
derent. în acest sens au fost co
mentate și întrevederile pe care le-a 
avut în vara aceasta președintele 
de Gaulle cu cancelarul Adenauer, 
cu primul ministru olandez, de 
Guay, și cu premierul italian, Fan- 
fani.

Referindu-se într-o recentă cores
pondență din Paris la aceste între
vederi; ziarul american „Ncw York

Ture la Moscova
lai Ignatov, Dmitri Poleanski și de 
ale persoane oficiale, de reprezen
tanți ai opiniei publice din Mosco
va; de studenți din țările Africii 
care învață în institutele de învă- 
țămînt din Moscova.

Nikita Hrușciov și Seku Ture 
au rostit cuvîntări de salut.

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

vizita Mongolia
tembrie a.c. va sosi la Ulan Bator 
o delegație guvernamentală a Re
publicii Guineea condusă de Seku 
Ture, președintele republicii și pre
ședintele guvernului Guineea.

una, a subliniat el, că menținindu-ne 
relațiile cu Occidentul putem avea 
de asemenea relații de prietenie cu 
Uniunea Sovietică“. Aleam a spus 
că două popoare pe care le separă 
o frontieră de mii de mile „nu pot 
trăi într-o permanentă stare de 
dușmănie reciprocă".

Herald Tribune" subliniază că; pes
te tot, intențiile franceze de insti
tuire a unor „noi forme de cola
borare“ și de creare a unor noi 
„formule“ de alianță s-au lovit de 
împotrivirea partenerilor, care nu 
doresc ca Franța să ocupe un rol 
prea important în alianța vest-eu- 
ropeană.

Pe lîngă contradicțiile dintre 
membrii „pieții comune“, ziarul a- 
merican scoate în evidență și per
sistența neînțelegerilor dintre acest 
organism economic pe de o parte 
și blocul economic al „micii zone 
a liberului schimb“ dominat de An
glia, pe de altă parte.

„Pentru ca principiile coexistentei pașnice 
să trlumie dciinitlv”

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comentând apropiata plecare a 
șefului guvernului sovietic la sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U., 
ziarul „Izvestia" scrie printre al- 

’ tele în articolul său de fond din
6 septembrie.

Nu trebuie subapreciată uriașa 
însemnătate a acestei noi inițiative 

, pașnice a Țării Sovietelor. într-o 
f vreme cînd planeta noastră a în- 
’ceput să fie bîntuită din nou de 

,t viaturile tăioase ale „războiului 
rece“, cînd firmamentul internațio- 

, nai a început din nou să fie aco- 
,‘perit de nori și cînd de-a lungul 
faimosului „perimetru“ al lui Dul- 

|les — de la Washington pînă la 
’Bonn — adepții războiului au în
ceput să zăngăne armele, U- 
niunea Sovietică a ridicat sus stea-

Zece mii de fotografii 
ale erupției solare

ALMA ATA 7 (Agerpres) — i 
TASS transmite:

Fototeca stafiei de altitudine pen
tru studierea coroanei solare, apar
ținând Institutului de astrofizica al 
Academiei de Științe a R.S.S. Ka- 
Zabe, a înregistrat cea de-a 10.000-a 
fotografie a erupțiilor solare.

Stația este situată în apropiere 
de Alina-Ata în munții Tian-Șan- 
ul de nord, la o altitudine de 2,600 
metri deasupra nivelului mării. Ob
servațiile asupra coroanei solare și 
a cromosferei se fac aci de aproxi
mativ trei ani cu ajutorul unui co- 
ronograf special și al unui telescop 
cromosferic.

Fotografiile au permis să se în
țeleagă mai bine caracterul deplasă
rii nodurilor și zonelor de conden
sare din coroana solară, să se sta
bilească corelația lor cu protuberan
tele, să se precizeze concepția des
pre rolul coroanei solare prin care 
fluxurile de particule purtînd sar
cini electrice pătrund în atmosfera 
terestră. 

gul păcii și speranței, apărînd mă
reția, viabilitatea și triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Măreția și viabilitatea princi
piilor coexistenței pașnice, continuă 
ziarul, chezășia triumfului lor imi
nent constă în faptul că în pre
zent ele nu mai sînt pur și simplu 
deziderate ci un fapt real, o ne
cesitate obiectivă fie și numai da
torită faptului că pe planeta noas
tră există două sisteme opuse -- 
sistemul socialist și sistemul capi
talist. în prezent; subliniază ziarul 
„Izvestia“, nu se pune problema 
dacă trebuie sau nu să existe co
existență pașnică deoarece singura 
alternativă a acesteia este nebunia 
unui război mondial cu folosirea 
armelor nucleare și rachetelor. E- 
sența constă în coexistența pe o 
bază rezonabilă — în evoluția de 
la formele cele mai simple ale 
coexistenței pașnice spre înfăptuirea 
deplină a principiilor pe care le 
implică.

Măreția și viabilitatea princi
piilor coexistenței pașnice, chezășia 
triumfului lor inevitabil, se subli
niază în articol, rezidă în faptul că. 
în- prezent în lume s-a statornicit 
un nou raport de forțe. Socialismul 
a ieșit din cadrul unei singure țări 
și a devenit un sistem mondial care 
reunește peste un miliard de oa
meni.

Pe fundamentul trainic al prin
cipiilor coexistenței pașnice, scrie in 
continuare „Izvestia", se întemeia-

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

Plenara C. C. al Partidului Comunist 
Francez

PARIS (Agerpres).
în dimineața zilei de 6 septem

brie, în suburbia pariziană Saint 
Denis s-a deschiș plenara C.C. al 
Partidului Comunist Francez. Ple
nara va lua în discuție activitatea 

---------- □----------
„Stpauss înghite paptea leului*

ză de pildă relațiile sovieto-aus- 
triece și sovieto-finlandeze. Recenta 
vizită oficială a lui N.S. Hrușciov 
în Austria, vizita sa în Finlanda 
la sărbătorirea celei de-a 60-a an? 
versări a zilei de naștere 
a președintelui Kekkonen au 
demonstrat din nou întregii ome
niri că viitorul aparține coexisten
ței pașnice, că aceasta reprezintă în 
etapa actuală cea mai bună formă 
de relații între statele cu orînduiri 
sociale diferite.

Aceste principii au devenit pia
tra unghiulară a politicii externe 
a tuturor țărilor socialiste. Ele sînt 
înfăptuite activ de India, Indone
zia, Birmania și de alte state care 
și-au însușit spiritul Bandungului, 
spiritul „Pancea-Șila“. Coexistența 
pașnică își găsește recunoaștere ju
ridică pe plan internațional și în 
Carta O.N.U., în al cărei pream
bul se spune că popoarele Națiuni
lor Unite sînt ferm hotărîtc „să 
manifeste îngăduință și să trăiască 
în pace unele cu altele ca buni 
vecini“.

Uniunea Sovietică, scrie în în
cheiere ziarul „Izvestia“, îl trimite 
acum pe șeful guvernului său peste 
ocean cu marea misiune de a de
pune maximum de eforturi pentru 
ca visul mult dorit al omenirii^— 
pacea veșnică pe pămînt — să Ue- 
vină realitate, pentru ca principiile 
coexistenței pașnice să triumfe de
finitiv.

organului central al partidului, zia
rul „l’Humanite“. Raportor în a- 
ceastă problemă este Etienne Fa- 
jon, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Francez, directorul ge
neral al ziarului „l’Humanite".

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres) 
După cum anunță coresponden

tul din Leopoldville al agenției 
Reuter în comunicatul guvernului 
congolez dat publicității la 6 sep
tembrie se spune printre altele :

„Kasavubu cere armaței țării să 
înceteze lupta și să nu fie efectuate 
reforme în armată pînă cînd a- 
ceasta nu va trece printr-o pregă
tire. Guvernul consideră că prin 
aceasta Kasavubu urmărește ca 
Republica Congo să fie ocupată de 
trupe străine, iar trupele armatei 
naționale să nu poată intra în Ka- 
tanga pentru a elibera pe frații 
asupriți“.

Kasavubu, se spune în continua
rea comunicatului, „a încălcat în 
mod deliberat constituția și și-a de
pășit împuternicirile care îi sînt a- 
cordate de parlament, guvern și 
țară... Astfel încâlcind jurămîntul 
pe care l-a rostit solemn în fața 
guvernului și a celor două camere; 
șeful statului a săvîrșit un act de 
trădare de stat în urma căruia nu-și 
mai poate îndeplini obligațiile sale 
constituționale“.

In conformitate cu art. 33 al 
constituției — care stipulează că 
dacă șeful statului nu este capabil 
să-și îndeplinească funcțiile, primul 
ministru împreună cu cabinetul 
poate să îndeplinească funcțiile pre
ședintelui și trebuie să convoace 
cele două camere ale parlamentu
lui — guvernul a anulat toate îm
puternicirile acordate lui Kasavu
bu în calitate de șef al statului și 
l-a declarat destituit din această 
funcție.

Ca răspuns la acuzațiile aduse 
de Kasavubu guvernului și personal 
primului ministru Lumumba, în co
municat se arată că guvernul nu

EVENIMENTELE DIN CONGO
face decît să „apere țara împotri
va agresiunii grosolane și nedrepte 
a trupelor belgiene". Cerînd arma
tei să înceteze lupta, se subliniază 
în continuarea comunicatului, Ka
savubu încearcă să deschidă calea 
amestecului străin.

„Fiind ferm convins de încrede
rea întregii țări și de sprijinul Con
siliului de Securitate și al tuturor 
statelor care se pronunță pentru li
bertate și independență, se spune 
în comunicat, guvernul legal al Re
publicii Congo asigură opinia pu
blică internațională că nu-și va pre
cupeți forțele în numele victoriei 
cauzei dreptății".

în încheierea comunicatului gu
vernul Republicii Congo își expri
mă convingerea fermă că „nici un 
stat, și cu atît mai mult Organiza
ția Națiunilor Unite, nu va acorda 
sprijin sau vreun ajutor acelora care 
vor să împiedice guvernul să-și 
exercite suveranitatea asupra între
gii țări“.

După cum anunță agenția Reu
ter, ia 6 septembrie primul ministru 
al Republicii Congo Lumumba a de
clarat că a adresat un apel repre
zentantului special al O.N.U. ce
tind autorităților Organizației Na
țiunilor Unite „să îndeplinească re
zoluțiile Consiliului de Securitate... 
Am cerut de asemenea acestora să 
continue să-si îndeplinească misiu
nea și să facă acest lucru în sțrînsă 
și sinceră colaborare cu singurul gu
vern legal și central numit de par
lament“.

★

LONDRA 7 (Agerpres}
După cum anunță agenția Reu

ter la 6. septembrie în urma ordinu
lui reprezentantului O.N.U. în -Con- 

go, a fost închis postul de radio 
Leopoldville. După cum a declarat 
reprezentantul O.N.U., această ho- 
tărîre a fost adoptată „în interesele 
instaurării legalității și ordinii în 
țară“. Noaptea trecută un ofițer en
glez din subunitățile ghaneze ale 
trupelor O.N.U. a încercat să-l îm
piedice pe primul ministru Lumum
ba să vorbească la radio. însă, sub
liniază corespondentul; această în
cercare a dat greș.

★
LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres) 
După cum transmite corespon

dentul Agenției France Presse, în
tr-o scrisoare adresată O.N.U.; pri
mul ministru Lumumba își expri
mă „uimirea“ în legătură cu ho- 
tărîrea privind închiderea postului 
de radio Leopoldville.

La 6 septembrie ora 19 (ora lo
cală) Lumumba trebuia să rosteas
că o cuvîntare radiodifuzată.

★
NEW YORK 7 (Agerpres)
După cum anunță agenția As

sociated Press, comandamentul 
O.N.U. în Congo a declarat la 6 
septembrie că a fost instituit con
trolul asupra tuturor aeroporturilor 
care deservesc operațiile O.N.U. în 
țară. Prin aceeași hotărîre au fost 
sistate toate transporturile, aeriene 
civile.

★
NEW YORK 7 (Agerpres)
După cum transmite corespon

dentul din Leopoldville al agenției 
United Press International, la 6 
septembrie partizanii lui Kasavubu 
au încercat să organizeze o demons
trație în apropierea reședinței pri
mului ministru Lumumba. Poliția 
congoleză a restabilit ordinea.

BONN 7 (Agerpres)
Sub titlul „Strauss înghite par

tea leului“; ziarul ;,Neue Rhein 
Zeitung“ publică amănunte despre 
creșterea cheltuielilor în scopuri mi
litare prevăzută în proiectul de bu
get al R.F.G. pe anul 1961. Cea 
mai mare parte a noului buget, sub
liniază ziarul, o constituie cheltuie
lile militare. „Jumătate de miliard 
din povara militară suplimentară, 
scrie ziarul, este reprezentată de 

»cheltuielile legate de întărirea Bun
deswehrului. Despre acest lucru 
scrie deschis și ziarul „Frankfurter 
Allgemeine“. „Această sporire a 
cheltuielilor, scrie ziarul, a fost

PROGRAM DE RADIO
9 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Soliști instrumentiști 
de muzică populară romînească,
9.30 Prietena noastră cartea (re
luare), 9,50 Fragmente din opera 
„Manon“ de Massenet, 11,35 
Muzică populară din Muntenia, 
12,00 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (reluare), 
12,10 Cîntece despre mineri și 
oțelari, 14,00 Concert popular, 
15,50 Din lirica bulgară contem
porană, 16,15 Vorbește Moscova ! 
18,00 „Săptămîna muzicii bulga
re", 19,05 Actualitatea în țările 
socialiste, 19,35 Program muzi
cal pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură, 21,45 
Din muzica popoarelor. PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzică dis
tractivă, 14,30 Mari ansambluri 
romînești de cîntece, 15,00 Album 
de melodii de muzică ușoară,
15.30 Din folclorul popoarelor, 

provocată de lucrările avansate de 
creare a Bundeswehrului, precum 
și a serviciilor și autorităților sub
ordonate Ministerului Federal de 
Război. Pînă în aprilie 1962, scrie 
ziarul, numărul soldaților Bundes
wehrului trebuie să ajungă pînă la 
355.000, iar cel al persoanelor civile 
care se află în serviciul ministeru
lui lui Strauss la aproape 3.000.

Presa vest-germană subliniază că, 
de data aceasta, în bugetul militar 
al R.F.G. sînt prevăzute special 
cheltuieli în sumă de 21.800.000 
mărci pentru crearea de baze ale 
Bundeswehrului peste hotare.

16,50 Curs-de limba rusă, 17,30 
Cronica economică, 18,05 Muzică 
ușoară. 19,00 Cîntă pianista 
Maria Cardaș, 19,30 Teatru la 
microfon: „Steaua fără nume". 
Adaptare radiofonică după piesa 
lui Mihail Sebastian, 21,15 Cîntă 
soprana Lila Cristescu, 22,00 
Concert de muzică ușoară.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
9 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
RIE: N-am ucis; AL. SAHIA: 
In iureșul focului; PETRILA: 
Intîlnire cu viața; ANINOASA : 
Prințesa cu steaua de aur; LU- 
PENI : Secolul al XX-lea; BAR- 
BATENI : S.O.S. în cosmos. 
(Responsabilii cinematografelor 
Lonea, Vulcan, Crividia și Uri- 
cani n-au trimis programarea 
filmelor pe luna septembrie).
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