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Crește cantitatea 
și calitatea producției 

minei Aninoasa
Cei mai buni indici calitativi

Din prima zi a lunii 
septembrie, caracteristica 
pozitivă a producției mi
nei Aninoasa a fost — 
calitatea. Cantitativ însă 
extragerea cărbunelui 
planificat a decurs, în 
prima săptămînă de mun
că, sub posibilități. Dar 
după eforturi organizato
rice în abataje, începînd 
din ziua de 7 septem- 
br colectivul minei a 
„spârt ghiața“ și în ce 
privește realizarea sarci
nilor de plan. Tonele ex
trase în plus s-au înmul
țit oontinuu, iar ca ur

mare, data de 14 a lunii 
curente a găsit mina cu 
o depășire a planului de 
1,3 la sută. Aninoasa 
ocupă acum locul doi în
tre exploatările miniere 
din Valea Jiului care 
extrag cărbune peste pian 
și primul loc la calitatea 
cărbunelui. Indicii de ca
litate realizați sînt cei 
mâi buni pe bazin : 4,5 
procente reducere la con
ținutul de cenușă, iar la 
granulație și umiditatea 
cărbunelui brut încadra
rea exactă în norma ad
misă.

Mîndria colectivului
Datorită realizărilor 

frumoase ce le obțin în 
creșterea și îmbunătățirea 
producției, minerii sec
torului IV se bucură de 
o deosebită stimă în si
nul colectivului de muu 
că al exploatării. Și e 
firesc să fie considerați 
mîndria colectivului de 
vreme ce realizările lor 
sînt cele mai frumoase 
In perioada 1—14 sep
tembrie, bunăoară, bri

găzile sectorului IV au 
dat 896 tone de cărbune 
de bună calitate peste 
sarcinile sectorului. Mai 
puțin de 500 de tone 
i-a rămas acum sectoru
lui pentru a-și îndeplini 
angajamentul de a da 
9000 tOtie peste planul 
anual. Minerii Barzu 
Gheorghe, ■ David Nico- 
lae și Ianc Victor cu or
tacii din brigăzile lor au 
extras între 79 -339 to
ne de cărbune peste plan.

Pe seama
sporirii randamentelor

Conducerea sectorului 
I s-a orientat și luna a- 
ceasta spre crearea posi
bilităților pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan 
pe seama sporirii randa
mentului la brigăzi. In

pășirea randamentului 
cerut în medie cu 
380—400 kg. cărbune pe 
post i-a ajutat și pe 
minerii din brigăzile 
conduse de tov. Cristea 
Aurel și Mujnai Nico-

Sporeșie numărul 
depunătorilor ia С. E. C.

La preparația din Pe- 
trila a luat ființă de cît- 
va timp un ghișeu C.E.C. 
Preparatorii s-au obișnuit 
să depună la acest ghi
șeu surplusurile lor bă
nești. In decursul ultime
lor săptămîni, ca urmare a 
avantajelor oferite de 
C.E.C., numărul depună
torilor a crescut la 123.

Un merit pentru creș

terea numărului depună
torilor la C.E.C. la pre
parația Petri la îl au și 
tovarășii Gîlcă loan, 
Maior Iosif și Mihăilă 
Aurica, membri în comi
sia de sprijin care și-au 
realizat angajamentele în 
proporție de sută la 
sută.

G. BĂDUȚÂ 
corespondent

Noi lucrări de construcții
Pe diferite șantiere au 

început noi lucrări de 
construcții. In Petroșani, 
pe strada N. Bălcescu se 
execută fundația pentru 
ridicarea unui complex 
al cooperativei meșteșu
gărești. Complexul va 
cuprinde o seamă de ate
liere pentru diferite sec
ții ale cooperației, iar la 
etaj birouri și aparta
mente. Tot în programul 
șantierului Petroșani mai 
figurează o fabrică de 
gheață, așezată , pe ma
lul Jiului, lingă fabrica 
de pîine.

In Lupeni, de aseme
nea sînt pregătite o sea
mă de lucrări importante. 
Toate căsuțele vechi, mi
ci, care au mai rămas 
între blocurile cartierului 
Viscoza și pîrîul Braia,

în jurul podului șoselei, 
au fost demolate. Aici 
va începe construcția a 
4 noi blocuri care vor 
„închide“ cvartalul Vis
coza în partea dinspre 
Bărbăteni. La fel, pe te
renul dintre blocul 8 — 
turn și blocul 16, vor 
mai fi construite două 
blocuri mari avînd la 
parter o seamă de ma
gazine pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări 
a populației noului car
tier de blocuri al Lupe- 
niului.

Tot în toamna* aces
tui an vor fi începute 
lucrări pentru ridicarea 
a încă 400 noi aparta
mente în cartierul Live- 
zeni — Petroșani, și a 
unor noi blocuri la Vul
can.
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această direcție au și 
fost îndreptate măsurile 
tehnico-organizatorice. Și, 
rezultatele ivau întârziat 
să se arate. Astfel, bri
gada lui Opreanu loan, 
lucrînd cu un randament 
mai mare cu 1,14 to- 
ne/post de cît cel plani
ficat a extras peste plan 
390 tone în perioada 
1—13 septembrie. De-

lae să dea în plus 337 și 
respectiv, 368 tone. Și, 
creșterea randamentelor 
și a producției pe bri
găzi, firește, a influențat 
în bine realizările secto
rului. Randamentul pe 
sector a ajuns la 2,456 
tone/post, iar producția 
întrece cu 383 tone sar
cina planificată pe peri
oada 1—13 septembrie.

Pe șantierul Viscoza-Lupeni se 
desfășoară o întrecere însufleți
tă între maiștrii Corcian Otto și 
Heverle Mihai. A predat mais

trul Corcian blocul 23, a prezen
tat și Heverle blocul 29 spre pre
dare. Pregătește maistrul Corcian 
blocul 24 pentru predare, și 
maistrul Heverle zorește munca, 
pentru ca pînă la sfîrșitul lunii 
să termine zugrăvitul blocului 
30. Din această întrecere, cîștigă 
minierii Iupeneni, care primesc 
noi și noi blocuri în folosință.

IN CLIȘEU: Blocul 24, pre
gătit pentru predare de maistrul 
Corcian Otto.

Locomotiva 
din clișeu stră
lucește de cură
țenie. Faptul 
nu-i întimplă- 
tor. La toaleta 
ei participă, fie 
că sînt sau nu 
în tură, toți 
membrii brigă
zii. înainte de 
a pleca în 
cursă, mecani
cul de locomo
tivă Țînitoiu 
Petru și fochis
tul Radu Ma
rin au ținut să 
se pozeze ală
turi de colegiî 
lor Udrea Au
gustin și Ba
dea Florea.
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Extragerea cărbunelui din abataje în condiții de zăcămînt ' 
' ca cele de la mina Cimpa 

săriturile, cere în permanentă 
acordată brigăzilor miniere 
CLIȘEU: Tehnicianul Lakatos
Balog Nicolae și Benko Iosif situația locurilor de muncă indi- 
cîndiu-le să ia cele mai potrivite măsuri tehnice, cînd vor in
tra în șut, pentru ca brigăzile să-și realizeze preliminarele 
în condiții de siguranță.

I. unde abundă apofizele, faliile, 
o competentă asistentă tehnică 

din partea cadrelor tehnice. IN 
Iosiî explică maiștrilor mineri

Deschiderea noului an 
de învățămînt

La școlile noi
Pentru elevii din Uricani, pri

ma zi de școală a fost de fapt 
joi, cînd împreună cu părinții 
s-au adunat în fata noii școli ri
dicate aici pentru a participa la 
festivitatea dării ei în folosință. 
Joi, după-amiază, a fost cu ade
vărat sărbătoare pentru locuito
rii tînărului oraș Uricani. Ală
turi de celelalte construcții ri
dicate în ultimii ani aici se ri
dică și acest lăcaș de cultură 
în care copiii celor ce muncesc 
vor primi lumina științei de 
carte.

In aceeași atmosferă de săr
bătoare a avut loc și prima zi 
de școală din anul de învăță- 
mînt 1961 — 1962 și la școlile noi 
din Petroșani și Petrila date în 
folosință în această zi.

Printre elevii școlii 
medii

In dimineața însorită de vi
neri 15 septembrie curtea școlii 
medii mixte din Petroșani s-a 
populat cu elevi, îmbrăcați în 
frumoase uniforme școlare, cu 
părinți și cu membri ai corpului 
didactic veniți să participe la 
deschiderea noului an școlar.

In jurul mesei încărcate cu 
flori, elevii au format un careu, 
în frunte cu diriginții claselor 
VIII—XI. Ascultînd cuvintele a- 
dresate lor de către tov. Bădău 
Victor, directorul școlii, elevii 
au primit cu vii aplauze felici
tările vorbitorului pentru succe
sele obținute pînă acum, precum

și urările de noi succese în 
viitor.

Cei de la nr. 3
Ieri, într-o atmosferă sărbă

torească a avut loc deschiderea 
noului an de învătămînt și la' 
Școala de 7 ani nr. 3 din Petro
șani.

Elevii, precum și numeroși? 
părinți care au asistat la deschi
dere au ascultat cuvîntul tov. 
prof. Bartha Pavel, directorul! 
școlii care a vorbit despre grija 
pe care o poartă partidul și gu
vernul nostru dezvoltării și edu
cării noii generații, despre sar-, 
cinile ce stau în fata cadrelor 
didactice și a părinților pentru 
a crește un tineret viguros, 
demn de epoca de construire a 
socialismului în patrta noastră. 
In încheiere, vorbitorul a urați 
bun venit tuturor școlarilor wși 
în mod deosebit celor ce în acest 
an au pășit pentru prima oară 
pragul școlii — elevii din cla
sa a I-a.

Tovarășul Pop Ioan a urat a- 
poi, din partea Comitetului o- 
rășenesc de partid, succese în 
muncă atît cadrelor didactice 
cit și elevilor în noul an școlar.

Pioniera Vîrlan Angela, frun
tașă la învățătură, președinta 
unității dfe pionieri s-a angajat 
în numele școlarilor ca în noul 
an de învătămînt să obțină re
zultate din cele mai frumoase 
atît la învățătură cît și la disci
plină, răsplătind astfel grija 
părintească ce le-o poartă parti
dul.

I PASIUNE PENTRU PROMOVAREA NOULUI
In încăperea cabinetu

lui tehnic al minei Uri
cani, patru oameni cu
fundați în studiu. Din 
cînd în cînd subliniază 
anumite pasaje din căr
țile, revistele de specia
litate și manualele cer
cetate. De cîteva luni au 
devenit obișnuiții localu
lui. înfățișarea, vîrșta și 
profesia lor, deși diferite, 
îiu pot ascunde pasiunea 
pentru promovarea пеги 
lui. Stoiculescu Constantin 
și Iancu Rusalim lucrea
ză la sectorul V elec
tro mecanic. Ambii șînt 
fruntași în producție și 
inovatori. Realizarea lor 
cea mai recentă, o per
fecționare tehnică adusă 
dispozitivului de încăr
care a acumulatorilor 
pentru lămpile electrice 
de mină, aduce exploa
tării o economie de 3—■ 
4000 'ei rnual. Activi
tatea lor în cercetarea 
noului nu s-a oprit însă 
aici. Ei au conceput și cons
truit un aparat care deter
mină sensul bobinelor de la 
motoarele electrice. înain
te de a experimenta ino
vația, au hotărît să mai

verifice odată exactitatea 
calculelor făcute.

Al treilea ins din ca
binetul tehnic,’ Făgaș u 
Gheorghe, este maistru 
mecanic la sectorul I. Zi
lele trecute a prezentat
XXJCX'CCvXXXXXTOOOGGOCOOOOOOQ
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comisiei de inovații și 
raționalizări o inovație 
valoroasă : Motor rota
tiv cu explozie. Datorită 
originalității și impor
tanței lucrării, dosarul 
cu piesele documentare a 
fost trimis Ministerului 
Industriei Grele.

Lîngă geam, Fodor 
Emil, muncitor tînăr de 
stătută' potrivită, vioi și 
mereu în căutarea unor 
surse de economii pare 
azi mai puțin concentrat 
în alegerea cărților din 
raft. Fața sa deschisă dă 
la iveală o adîncă mul
țumire lăuntrică. După 
săptămîni de căutare a 
reușit să rezolve proble
ma care l-a ținut multe

ore în fața mesei de 
lucru din atelier : un
transformator pentru sem
nalizare la planuri în
clinate și rampe de puț. 
Acum, pentru a desăvîrși 
lucrarea, studiază un mij
loc pentru izolarea tran
sformatorului într-o car
casă antigrizutoasă, fă- 
cîndu-1 astfel util pen- 
tru subteran. O dată cu 
animația din clădirea 
administrației și din curtea 
minei iscată prin venirea 
la lucru a unui nou 
schimb a încetat pentru 
un timp și activitatea în 
cadrul cabinetului teh
nic. Dupiă o oră. în lo
cul celor patru, alți oa
meni, răsfoiau vraful de 
reviste și cărțile din raf
turile bibliotecii cabine
tului tehnic. ,

...A trecut o lună. 
Străduința celor patru 
pasionați ai noului a 
fost răsplătită. Inovațiile 
tor au fost acceptate și 
aplicate în procesul de 
producție.

A. NICH1FOREL



2 STEAGUL ROȘU

Germană

ca 
ftu 
fa- 
vă

5

• Sfaturi „practice
DACA...
.„«veți de făcut o călătorie

cu autobuzul f.C.O. Petroșani 
pe ruta Petrlla-^Cimpa nu ui
tați să luați două batiste în 
buzunar. Vă prinde bine una 
in plus. In caz contrar, la în
toarcerea acasă, va trebui să 
vă tociți perla de haine ster- 
gînd praful luat de pe scaunele 
autobuzului.

...intenționați să luați seara 
localul de Surduc r«r. 51.109 
procurați-vfi mal îmtîl un bec 
pe care să-1 oferiți șoferului! 
Kerekes Ioan pentru a-1 monta 
la locul lui. Altfel riscați 
taxatoarea Pătru Emilia să 
vă elibereze bilete pînă se 
ce... lumină, iar șoferul să
„poftească" pînă una alta jos, 
ața cum 
lători în 
tembrie.

...vreți
Ia cantina minieră din Uricanl, 
beți apă pe săturate înainte de 
a ajunge la cantină. In timpul 
mesei nu mal aveți ocazia. Prim 
căni nu se găsește picur de li
chid de parcă aici s-ar fi lăsat 
„secul de apă".

! I

i>

alțî că
li sep

să vă potoliți foamea

Prospecțiuni geologice 
în R. D.

Iu ultimii ani in R. D, 
V Germană au fo» efectuate 

mari lucrări de prospec
țiuni geologice. Pe baza 

, datelor obținute R. D. 
Germană dispune de cele 
mai mari rezerve de lig- 

’ nit din lume. Extragerea 
lignitului (denumit în țară 

i „autul brun") se face fitin 
mari cariere la zi. In ul- 

I' ti mii 10 ani, în
’iR. D. Germană au foit

-----------------Q.

descoperite mari zăcămin
te de substanțe utile. Ast
fel, zăcămintele de săruri 
de potasiu descoperite, 
sînt evaluate la 2 miliar
de tone, cele de lignit la 
4 miliarde tone, cele de 
huilă la 100 milioane to
ne, rezervele de cupru la 
80 milioane tone, de fier 
la circa 20 milioane tone, 
iar de gaze naturale la 
2,5 miliarde metri cubi.

Locuri pitorești din patrie
Pavilionul central al stațiunii balneo climaterice Ocna Si

biului se oglindește în apa cristalină a lacului t tun an așa 
cum o făcea castelul singuratic din versurile lui Eminescu. 
Deosebirea-i că aici iși petrec concediul de odihnă în fiecare 
an numerdși oameni ai muncii din toate coifurile țării.
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Indicații înțelepte
• Nu există învățător mai se

ver decît experiența. Și totuși 
experiența n>u-și îndeplinește 
Iul său educativ acolo unde 
există mici o dorință de 
Văț*.
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• Singurul drum care 
Spre știință este munca.

duce

Masele plastice in medicină
Dezvoltarea industriei chimice, a dug la obține

rea unei game foarte variate de mase plastice, fo
losite pe scafă din ce în ce mai lârgă în industrie, 
în gospodărie, precum și în diferite domenii ale 
științei, inclusiv in medicină. Cele mai interesante 
aplicații ale maselor plastice în medicină sînt pro
tezele cu , ajutorul cărora se pot’ înlocui sau „re
para" diferitele părți ale corpului omenesc. Lista 
acestora este foarte mare și începe cu oasele cra
niului, care pot fi înlocuite cu plăci din polime- 
tilmetacrilat (cunoscuta sticlă organică sau plexi), 
apoi oasele nasului, articulația umărului, a co
tului, a mîinii, a falangelor, a femurului etc.

Rășinile acrilice se folosesc la confecționarea 
protezelor dentare ți de ochi, pentru că au o bună 
rezistență față da agenții chimici și o greutate 
specifică mică. Din rășinile fenolformaldehidice 
se fac proteze de mîini, degete, picioare.

Masele plastice buretoase și-au găsit și ele o 
largă aplicație în medicină, datorită rezistenței 
lor mecanice suficient de mari și greutății specifice 
foarte mici. De exemplu, după scoaterea prin ope
rație a plămînului, toracele se umple cu o astfel 
de masă plastică.

Firele de cusut din masă plastică folosite în chi
rurgie sînt mai bune decît catgutul și mătasea na
turală, pentru că se resorb mai ușor și complet șl 

nu irită țesuturile.
Cu implantate din mase plas

tice se pot înlocui urechi, maxi
lare, rotula genunchiului etc. In 
ultimul timp, tot mai mulți bol
navi au putut fi vindecați cu 
jutol'Ul acestor mase plastice.

A N E C DOTE DESPRE CEASURI

a-

La nea Jan sau la chioșcul 
P. L.T. A

Tot una e. Dacă vrei să-ți facă 
o poză, îl găsești pe nea Jan numai 
decît. Vrei un coniac, o bere, un 
vin, tot la nea Jan e mai bun. 
Aici în chioșcul T.A.P.L. deschis 
în strada din spatele gării Lu
peni ești servit ireproșabil. Nu 
știți cumva care-i fostul „local" 
al lui nea Jan ? Din spatele gării 
mai faci vreo 50—60 de pași spre 
centrul orașului. Vrînd nevrînd, 
cînd ajungi în fața „localului", 
trebuie să cobori de pe trotuar 
pentru că porțiunea de trotuar din 
fața chioșcului este închiriată de 
personalul lui pentru magazia de 
ambalaje, adică nu, pentru „aran
jarea" lăzilor cit sticle de bere 
care uneori se ridică la 4—5 
„etaje''.

Să ne imaginăm o vizită în a~ 
cest local. Dacă intră trei oameni, 
barmana trebuie să iasă afară 
pentru că nu mai are unde să stea. 
Și pentru înfrumusețarea localului, 
pe lingă el, s-a amenajat o „gră
dină de vară" acoperită cu hîrtîe 
gudronată și cu o capacitate totală 
de 8 locuri. Pardon, mai are și 
cîteva locuri suplimentare, ce-i drept 
în picioare. Chioșcul „bine asor
tat" te îmbie să nu te uiți la el. 
Intr-o cutie mică, în fața gemule
țului, trei scrumbii, o bucată de 
salam stau acolo de nu știu cînd. 
Muștele 
înfruptă.

Seara, 
, tare nu

cind în cînd ține locul și de bar
man — căci, deh, soția dînsului, 
tare-i titulară, mai are și alte tre
buri — mai distrează consumatorii

se așează pe ele și St

la acest chioșc e desfIt
alia. Nea Jan, care din

făcîndu-le cîte o poză cu blitzul. 
Să aibe omul t> amintire pentru 
toată viața. Nea Jan e om dibaci. 
Știe cum să-și atragă clientela, 
știe cum să se poarte cu ea, iar 
soția lui conduce chioșcul cu 
„competență".

...Biografia chioșcului T.A.P.L. 
nr. 14 din Lupeni e foarte scurtă. 
Din inițiativa gestionarului uni
tății nr. 14 din Lupeni, respectiv 
Abraham Vasîle și bineînțeles CU 
aprobarea lui nea Jan, vechiul, 
hîtbuiitd atelier de fotografiat al 
lui nea Jan s-a transformat în 
chioșc T.A.P.L. Dar pentru ca nea 
Jan să nu rămină păgubaș, că deb 
el a pus bazele 
grinda, seîndura 
nată, trebuia să 
de ceva. Omul
pretenție : soț ia Ini să devină bur
uiană. Această cerere i-a fost sa
tisfăcută pe deplin. Pe lingă asta, 
nea Jan mai face și el cite o poză. 
Doar e om necăjit și are nevoie 
de parale.

P.S. Era bine dacă tovarășii din 
conducerea T.A.P.L. Petroșani ca
re au aprobat deschiderea acestui 
chioșc, analizau dacă sînt con
diții pentru deservirea consumato
rilor. Nici acum nu este trecut 
timpul pentru o asemenea treabă. 
O analiză cit de sumară a condi
țiilor în care funcționează acest 
chioșc Va duce cu siguranță la ho- 
tărirea desființării lui. Iar nea Jan 
să fie lăsat să-ți vadă de meseria 
de fotograf pe care a practicat-o 
și pînă acum.

„localului", adică 
și hîrtia gudro- 
beneficieze și el 

a avut o singură

F. L

• Bernand Shaw eta 
deseori ținta unor atacuri 
răutăcioase din partea 
„înaltei societăți" engle
ze. Odată, el s-a întîl- 
nit la o reuniune cu un 
reprezentant al 
ției britanice 
prezenta peste 
autor de piese 
Imediat ce l-a
Shaw, i s-a adresat 
următoarele cuvinte :

— ’ Ddmheavoastră

aristocra*
care se 

tot drept 
de teatru.
văzut pc

cu

nu. 
înțelegeți nimic din lite
ratură, între noi este o 
mare deosebite. Dumnea-

I-a : la-
Vîlceanu 

filator,

Fila 
tă*l pe 
NiColae, 
întors din „pro
vincie" și încer- 
cînd să-și moti
veze absențele de 
la lucru. Dar la 
dispensarul me
dical al Filaturii 
Lupeni se „cu
noaște diagnos. 
ticul și leacul 
bolnavului". Așa 
că... nu ține.

Fila a Il-a: 
„Bun îi vinul 

ghiurghiuliu...".
Dar nu în timpul șutului I In
să filatorii Valiță Vasile 
Herba-n loan îl preferă în așa 
măsură îneît uită și de șut.

Fila a JII-а : Adam Floarea, 
polizoare. ,,Ce-i dacă mai am o

voastră scrieți pentru 
bani in timp ce eu 
creez numai pentru o- 
noare !

Aveți perfectă drep- 
Milord — a răs-

Bernând ShaW. FiC- 
din noi Se obo- 
să cîjtige ceea ce

tate, 
puns 
care 
sețte 
nu are".

• De ce furi merele, 
hoțomanule ?

— Ce vă trece prin 
cap domnule ? Acest măr 
a căzut jos, iar eu m.-atn 
cățărat în pom ca să-1 
pun la loc...

STSAT0 CĂe.a
...Muzeul etnografic din ora

șul Slobotskol (U.R.S.S.) pose
dă un ceas construit în 1824 de 
meșterul Vorobiov ? Ceasul nu 
și-a întrerupt niciodată mersul,

...Cel mai mare ceas din Eu
ropa nu se află într-una din 
marile capitale, așa cum s-ar 
putea crede, și nici în turla vreu
nei catedrale din secolele trecu
te? El se găsește în R.D.G. lă 
Spreental, un orășel industrial 
de lîngă Berlin, și este montat 
într-un turn dte 75 m. înălțime, 
făcînd parte din clădirea între
prinderilor de stat „Siemefis". 
Cîteva date despre impunătoa
rele dimensiuni ale ceasului : 
diametrul cadranului 7 m.. iar 
o pereche de arătătoare .^întă
rește 700 kg. Turnul а.г^ірлТга 
cadrane — cîte unul de fiecare 
parte.

...Primăria orașului Copenha
ga se mîndrește cu un uriaș o- 
rologiu astronomic care este 

■ atît de precis, îneît s-a socotit 
că va 
25.000 
trebui 
3.000.

arăta ora exactă timp de 
de ani ? Orologiul nu va 
să fie întors pînă în anul

...In

și
nemotivată, schimb mi-am
făcut cumpărăturile".

Registrul cu „abonați la ne
motivate" al secției a П-a a Fi
laturii Lupeni se termină, aici 
deoarece s-au luat măsuri pentru 
a i se găsi un loc la arhivă.

muzeul regional din Ora
dea se află o interesantă colec
ție de ceasuri din 
late a secolului 
Printre cele 28 de 
din aur masiv, se 
o rară frumusețe, 
pietre prețioase și 
tafe.

...La București și
două ceasuri ieșite din comun; 
ceasuri de flori la care limbile 
indică ora exactă în dreptul 
cifrelor, care sînt de fapt flori 
plantate în pămînt ?

a doua jumă- 
al XVI-lea ? 
ceasuri, toate 
află unele de 
încrustate, cu 
ingenios pic-

Brăila există
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Inițiativa cooperativei „Jiul" din Petroșani de a organi za o paradă a modei a fost bine 
g venită. Acest lucru îl dovedesc și cei peste 160 de oameni ai muncii din localitate, veniți să 
§ vadă noile modele de îmbrăcăminte. După cum se vede și din clișeele <fe mai sus, noile modele 
g confecționate la Cooperativa „Jiul" sînt atrăgătoare.

■
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La mina Vulcan

Ulligiiit mtgiiiil риіііі іікійнн anului stelar 
sl igvălăinMiliii de pan

In organizațiile de bază de la 
mina Vulcan, pregătirile pentru 
deschiderea noului an școlar al 
îiiVățămîntului de partid au in
trat iii faza finală. Au fost sta
bilite 34 cercuri si cursuri, între 
СаГе cercuri speciale pentru mi
neri, cercuri de economie poli
tică, de economie Concretă, Isto
ria P.M.R. anii I și II, de stu
diere a Statutului P.M.R. în ca
re sînt încadrați candidați de 
partid, cursuri serale. S-au for
mat, de asemenea, două cercuri 
cuprinzînd toVarăși mai în vira
tă sau suferinzi, in cadrul că
rora se vor expune lunar con
ferințe. Pentru aceste cercuri au 
lost selecționați un număr cores
punzător de propagandiști, prin
tre Care se numără membri de 
partid cu experiență în această 
muncă, între care tovărășii To
ma Ioan, Cuciuc Profir, ing. 
Surdu Octavian, Ursu Vasile

Comisiile de recrutare a 
cursanților care au funcționat în 
toate organizațiile de bază și-.au 
tpcheiat misiunea cu un bilanț 

"rodnic: toți membrii și candi
dați! dte partid au fost încadrați, 
în raport cu nivelul de pregă
tire, în cercurile și cursurile în- 
vățămîntului de partid care-și 
Vor desfășura activitatea în vii
torul an școlar. In plus, în cer
curi și cursuri au fost încadrați 
182 tovarăși diin activul fără de 
partid, fapt care oglindește pre
ocuparea comitetului de partid 
și a organizațiilor de bază pen
tru educarea marxist-leninistă a 
oamenilor muncii.

Un loc important în pregăti
rile pentru noul an școlar al în- 
vățămîntului de partid îl ocupă 
pregătirea prin seminariile or
ganizate de Cabinetul orășenesc 
de partid Petroșani â propagan
diștilor care n-au participat la 
cursurile de pregătire cu scoa
terea din producție de la Deva. 
Aici îneă lucrurile nu merg așa 
cum trebuie, mai ales în privin
ța frecvenței. Unii propagan
diști, între care Cioiu loan din 
organizația de bază nr. 3, Adam 

din organizația de bază 
пт. 5; ing. Borza Eugen din or
ganizația de bază nr. 7 au lipsit 
de la mai multe seminarii de 
pregătire fără motive serioase. 
Organizațiile de bază trebuie 
să-i tragă la răspundere pe aceî 
propagandiști care neglijează 
propria lor pregătire, deoarece 
experiența a dovedit că de pre
gătirea propagandiștilor depinde 
în mare măsură nivelul învăță- 
mîntului în cercul sau cursul 
respectiv. Comitetul de partid al 
minei e dator să ia măsuri pen
tru ca nici un propagandist să 
nu mai lipsească de la semina
riile de pregătire.

In ultimele zile, comitetul de 
partid a fost preocupat de re
crutarea de cursanți pentru 
școala serală economică de 2 
ani de pe lîngă Comitetul ora-

—=★=—

Din cuprinsul revistei 
Flacăra

nr. 37 din 16 septembrie 1961
— De la arheopterix la tur

boreactor —■ reportaj la între
prinderea de Material Didactic. 
Cum se produc în serie schelete 
omenești, globuri pămînlești, a- 
parate de laborator, miniaturi 
de motoare Deisel etc.

— Cum se naște un imperiu 
— un interesant articol docu
mentar despre o dinastie de mo
nopolist! : excursie pe ramurile 
arborelui genealogic al Rocke- 
fellerilor; cine este întemeietorul 
„dinastiei", cu ce s-a ocupat el 
și urmașii săi; Rockefellerii din 
trecut — Rockefellerii de azi.

— Acolo unde se întinde țe- 
Iina — un reportaj pe pămîntu- 
rile desțelenite din ținutul Te- 
linnîi.

—■ Surpriza —- schiță de Mi
hai Mîrza.

— ,Magdeburg în anii aceștia 
' — scurt popas cu aparatul fo
tografic în orașul de pe malu
rile Hibei 

șeties-c de partid Petroșani. Me
riți subliniat faptul ci a fost 
recrutat un număr sporit de to
varăși fată de anul trecut, Spre 
a urma cursurile anului I ale 
acestei școli. Cea mai mate par
te din cei 16 cursanți recrutați 
sînt cadre tehnice tinere, cu 
perspectivă, între care maiștrii 
Chihodan Constantin, Stoican 
Qheorghe, Tamazi Traian, ing. 
Avrămescu Traian ș. a.

In prezent, se lucrează Intens 
la întocmirea caietelor de evi
dență ale cercurilor și cursuri
lor, la întocmirea graficelor în 
care se fixează ziua, orâ și lo
cul unde cercurile și cursurile 
își vor ține ședințele După 
completarea caietelor de eviden
ță. vor fi organizate întîlnirile 
între propagandiști și cursanți, 
în cadrul cărora se vor pune la 
punct ultimele amănunte legate 
de începerea anului de învăță- 
mînt.

Răspunderea cu care comite
tul dte partid și organizațiile de 
bâză de la mina Vulcan s-au 
preocupat de pregătirea deschi
derii învățămîntului de partid, 
asigură condiții pentru ca în 
noul >n școlar, membrii și can- 
didațif de partid! de la această 
importantă exploatare minieră, 
să desfășoare o muncă rodnică 
pentru însușirea de noi cunoș
tințe din minunatul tezaur al 
învățăturii marxist-leninlste, să 
se pregătească mai temeinic din 
punct de vedere politico-ideolo
gic în vederea înfăptuirii eu suc
ces a sarcinilor desăvîrșiril con
strucției socialiste elaborate de 
partid.

- о» Ы.. -----------------

Acum echipa își depășește zilnic 
planul

Pînă la începerea serviciului 
mai erau cîtev.a minute. Munci
torii din echipa de reparații a- 
parținînd Reviziei de vagoane 
CER. Petroșani condusă de 
maistrul Vîrtop Avram își lua
seră în mîini sculele și se în
dreptau spre locul de muncă. 
Mai înainte puțin avusese loc o 
discuție aprinsă. Deși echipa își 
depășea cu regularitate planul 
zilnic în medie cu 10 la sută, 
totuși era nemulțumită de rezul
tat deoarece în fiecare zi mai 
rătnîneau vagoane nereparate, 
lucru care provoca staționări 
inufile și periclita planul de în- 
cărefct.

— Trebuie să facem ceva — 
și-au zis oamenii, dar ce anu
me nu știau precis. Sudorului 
Minai Ștefan îi veni în minte o 
idee pe care o spuse ortacilor.

— Се-ar fi să inversăm me
toda de lucru — a zis el. Mai

Buna organizare a întrecerii duce 
la rezultate sporite

Recent, comitetul sindicatului 
minei Lonea a ținut o ședință 
în care a analizat rezultatele 
obținute în întrecerea socialistă 
și posibilitățile de îmbunătățire 
a muncii pentru perioada ce a 
mai rămas din acest an.

Referatul prezentat de ing. 
, Uugureanu Ioan, membru în co
mitet, a arătat ca activitatea 
sindicatului minei Lonea s-a 
îmbunătățit, contribuind la spo
rirea succeselor minerilor din a- 
baîaie .pregătiri și ale muncito
rilor din sectoarele de la su
prafață.

Militînd pentru introducerea 
noului și ocupindu-se îndeaproa
pe de crearea unor condiții de 
muncă cit mai bune, organiza
țiile sindicale au ajutat brigă
zile de mineri să-și îndeplineas
că cu cinste angajamentele lua
te. Pentru generalizarea meto
delor înaintate, s-au organizat 
mai multe schimburi de expe
riență în care brigăzile fruntașe 
conduse de Compodi loan, Ti
mar Gheorghe, Băluț Clemente, 
Danciu Marin și altele au pre
zentat experiența lor.

Sesizînd faptul că la unele

Gospodărirea orașului Lupeni 
poate îi și mai mult îmbunătățită
Deputății din orașul Lupeni au 

discutat în sellunea VI-a a sta
tului popular problema gospodă
ririi orașului.

In discuțiile lor, deputății 
Cristean Aron, Doțiu Avram, 
dr. Aldica Nicolae, Zbldi Ladis- 
lau și alții, cît și raportul pre
zentat în sesiune de deputatul 
Dsradici FrMeric, șeful secției 
de gospodărie a sfatului popu
lar au reliefat faptul că în a- 
cest an s-au făcut lucruri fru
moase în domeniul gospodăririi 
orașului.

In anul 1961, pentru moderni
zarea străzilor. îmbunătățirea și 
extinderea Iluminatului public, 
salubritate, amenajarea Și ex
tinderea parcurilor, a fost alo
cată suma de 1.040.000 lei, apoi 
suplimentată cu încă 250.000 lei.

Din suma de mai sus s-a pa
vat și modernizat strada Fili- 
mt>n Sîrbu pe o distanță de S00 
de metri, a fost introdus ilumi
natul fluorescent pe străzile 
principale ale orașului, iar pe 
o serie de alte străzi iluminatul 
a fost îmbunătățit și extins. 
Suprafața zonelor verzi s-a ex
tins la 16.650 m.p. prin amena
jarea de noi parcuri și alei. O 
Contribuție de Seamă la aceste 
lucrări au aduș-o cetățenii ora
șului, mobilizați de deputați. 
Astfel locuitorii orașului au 
prestat 279.408 ore de muncă 
patriotică. Lucrările executate au 
contribuit la înfrumusețarea o- 
rașuluî Lupeni.

Referatul și deputății prtzenți 
la sesiune au arătat însă Că în 

întîi vor lucra lăcătușii, apoi 
sudorii și la urmă tîmplarii. Ast
fel vom întrebuința timpul cu 
mai mult folos. Lăcătușii Raica 
loan, Coman Nicolae și maistrul 
Vîrtop au fost de acord. Lucrul 
a început spornic.

Maistrul împreună cu un lă
cătuș însemna părțile vagonului 
ce trebuiau reparate, iar echipa 
își făcea lucrul conform planu
lui stabilit.

La sfîrșltul schimbului pianul 
a fost depășit cu 16 la sută. 
Propunerea s-a dovedit bună. 
De atunci și pînă în prezent, e- 
chipa de reparații condusă de 
maistrul Vîrtop Avram depă
șește zilnic planul de lucrări cu 
25 la sută. Aceasta datorită u- 
nei mai bune organizări a lucru
lui la locul de muncă.

I. CR1ȘAN 
corespondent

locuri de muncă există o slabă 
asistență tehnică, comitetul sin
dicatului minei a cerut condu
cerilor sectoarelor să repartizeze 
sarcini concrete fiecărui mais
tru; artificier și supraveghetor 
minier. Analizele periodice fă
cute în cadrul consfătuirilor de 
producție asupra felului în care 
tehnicienii s-au achitat de sar
cinile primite, a sporit răspun
derea acestora față de obliga
țiile ce le.au revenit. Acest fapt 
reiese din exigența cu care se 
exercită acum controlul tehnic, 
din buna aprovizionare :a locu
rilor de muncă, numărul tot 
mai mare al brigăzilor care își 
îndeplinesc preliminarul zilnic.

Angajamentul colectivului mi
nei de a extrage pînă la 23 Au
gust 18.000 tone de cărbune în 
plus față de plan â fost înde
plinit și depășit.

De asemenea, la prețul de 
cost al cărbunelui s-a obținut 
o economie de 387.900 lei, iar 
procentul de cenușă admis a 
fost respectat. Pentru aceste rea
lizări colectivul. minei merită 
toate laudele, dar. așa cum au 
arătat îri cuvîntul lor unii parti- 

activitatea secției de gospodărire 
comunală a orașului Lupani mai 
există și lipsuri.

Așa de exemplu, capitolul sa
lubritate din bugetul sfatului 
popular Lupeni a fost suplimen
tat cu încă 150.000 lei în scopul 
amenajării canalului Roșia. A- 
ceastă lucrare a fost contractată 
cu Î.C.O. Petroșani în 27 iulie 
a. c. Cu toate că s-au obținut 
aprobări șl promisiuni, nici în 
momentul de față lucrarea nu 
este măcar începută.

De asemenea este tărăgănată 
repararea și acoperirea canalu
lui din strada Gheorghe Șincoi. 
De fiecare dată cînd plouă stra
da Gheorghe $incai este inun
dată. După fiecare ploaie orga
nele sfatului popular ies imediat 
la fața locului, fac constatări și 
promisiuni și cu asta basta.

Este necesar ca deputății sfa
tului popular, cu ajutorul locui
torilor să lupte pentru o cît mai 
bună gospodărire, curățenie și 
înfrumusețare a orașului Lu
peni.

A. MICA

Al treilea culbtrfor
Nu de mult, în incinta minei 

Lupeni s-a deschis un nou șantier 
al I.C.M.M. In condiții deosebit 
de grele, stânjeniți continuu. de 
fluxul producției care nu poate fi 
oprit, constructorii au început con
strucția celei de a treia linie de 
lanț elevator și culbutor în sco
pul măririi capacității de preluate 
și recepție a cărbunelui.

Pînâ acum, harnicele echipe con
duse de Fizeșan Vaier, Ibăr 
Gheorghe, Elekeș Iosif, Doboș 
Andrei, Radu Neagoe, au demo
lat o seamă de clădiri vechi, au 
spart fundațiile vechi care barau 
calea, au săpat terenul Și au tur
nat fundația capului lanțului ele
vator. Dulgherii Hnivas Mihaî, 
Manolescu Constantin au făcut 
cofraje, s-au turnat zeci de metri 
cubi beton, iar lăcătușii de mon
taje Rislîng Otto, Matei Gheor
ghe. Golubov Mihai muncesc de 
zor pentru a executa lucrările de 
specialitate.

Constructorii de pe acest Iot 
ăl minei Lupeni $i-au luat anga
jamentul ca pînă la sflrșitul tri- 

I mestrului patru să execute lucra
rea respectivă. Și ei sînt hotărîți 
să-și respecte cuvîntul, știind că 
prin realizarea acestei lucrări ca
pacitatea de tulburare a minei 
Lupeni se va dubla, putindu-se 
prelua în bune condițiuni tot căr
bunele extras de mineri.

cipanți la plenară ele nu expri
mă întrutotul posibilitățile a- 
vute.

Din discuții a reieșit că mem
brii comitetului sindicatului mi
nei Lonea Si cei din comitetele 
de secții nu au urmărit cu toată 
stăruința capitolul prețului de 
cost. Colectivele sectoarelor ti, 
III și IV, deși s-au angajat să 
realizeze pînă la 23 August a.c. 
o economie de 145.000 lei la pre
țul de cost, au cheltuit în plus 
mult mai mult. Acest lucru de
notă că preocuparea pentru re
ducerea prețului de cost a fost 
lăsată pe ultimul plan, iar folo
sirea rezervelor interne și acti
vitatea pentru găsirea unor noi 
izvoare de economii în Ipc să 

ь stea în centrul atenției sindica
tului, a fost neglijată luni dea- 
rîndtil.

îmbunătățirea metodelor de 
conducere și organizare a în- ; 
trecerii socialiste, ridicarea ni- 
velului activității comitetelor de 
secție trebuie să stea pe viitor 
în atenția tuturor membrilor din î 
comitetul abdicatului minier j 
Lonea.

TELEGRAME
EXTERNE

Мое hidraulice 
fără egal li lase

LENINGRAD 15 (Agerpres). 
TASS transmite:

La uzina ,,E!ektrosila“ din 
Leningrad a fost terminată con
strucția unei uriașe turbine hi- 
drauâke cu o putere de 300.000 
kW cote ntu-șl are egal în lume. 
Ea este destinata hidrocentralei 
de la Nurek de pe rîul Vahț dih 
Tadjikistan. Această hidrocen
trală va avea o putere de 
2,700,000 kW.

Colectivul uzinei „Elcktreslla" 
Va construi turbine hidraulica Și 
mai mori. De pildă, vor fi con
struite zece turbine de dte 
509.000 kW care vor fi instalate 
la hidrocentrala de lai Kraeno- 
iarsk din Siberia în curs d* con
struire.

Trebuie încheiat 
tratatul de pace 

cu cele două Germanii
GENEVA 15 (Agerpres)
Organizația națională „Asodar- 

ția pentru apărarea păcii" din El
veția a dat publicității o declara
ție în care se subliniază că după 
16 ani de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial trebuie în
cheiat Tratatul de pace cu cele 
două Germanii și trebuie rezol
vată problema Berlinului occiden
tal.

Din peste 70 de țări
MOSCOVA 15 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 14 septembrie în Sala co

loanelor a Casei sindicatelor a 
avut loc o reuniune internațională 
a studenților la care au participat 
tineri din peste 70 de țări ale 
Europei, Asiei, Africii, Ameripii 
Latine.

Declarația conducerii 
P. C. din Algeria

PARIS 15 (Agerpres)'
Conducerea Partidului Comu

nist din Algeria a difuzat sub 
formă de manifest o declarație 
în care cheamă poporul să zădăr
nicească activitatea teroristă a ul- 
tracolonialiștilor în Algeria.

Partidul Comunist din Algeria, 
se spune în declarație, condamnă 
au numai pe ultracolonialiști, dar 
și pe neocolonialiștii lui de 
Gaulle cate propun planuri pen
tru împărțirea teritoriului algerian.

Partidul Comunist din Algeria 
își exprimă convingerea fettnă că 
„nimic nu va împiedica Algeria 
să devină în curînd libera și in- 
depedentă. In ce pripește pe ra
siștii incorigibili, poporul algerian 
va ști să le pună frîu 1".

Chemarea C. G. M.
din Franfa

PARIS 15 (Agerpres)
Confederația Generală a Mun

cii din Franța a dat publicității 
o declarație în legătură cu Si
tuația încordată care s-a creat în 
Algeria după acțiunile rasiste în
treprinse la 13 septembrie de ele
mentele ultracolonialiste. In de
clarație, oamenii muncii sînt che
mați să se unească în lupta îm
potriva ultrac&lonialiștilor și a- 
genților lor. Demascînd atitudinea 
de toleranță manifestată de auto
rități față de ultracolonîaliști 
C.G.M. subliniază că teroriștii 
„găsesc complici chiar și în cer
curile polițienești și guvernamen
tale".
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Presa americană salută schimbul de păreri propus de A.A. Gromîko
NEW YORK 15 (Agerpres).

TASS transmite :
Declarația Ministerului Aface

rilor Externe al U.R.S.S. în care
-----O-----  -------

„Neues Deutschland" 
despre pregătirile 

agresive din R. F. G.
' BERLIN 15 (Agerpres).

Ziarul „Neues Deutschland" 
atrage atenția asupra pregătiri
lor agresive din R.F.G. și asu
pra isteriei războinice stîrnite 
de cercurile guvernante de la 
Bonn. Ziarul amintește că gu
vernul vest-german a prelungit 
serviciul militar pentru 36.000 
de militari din Bundeswehr. Se 

> f revede ca la 1 octombrie 
să mai fie chemați în armată 
peste 40.000 de recruți. Cercurile 
guvernante din R.F.G., sublinia
ză ziarul, au hotărît să adopte 
noi măsuri în vederea înarmării 
pe care vor începe să le înfăp
tuiască după 17 septembrie, ziua 
alegerilor în Bundestag. Prin
tre aceste măsuri figurează : pre
lungirea serviciului militar de 
la 12 la 18 luni, concentrarea 
de rezerviști în așa-numita „ar
mată teritorială", concentrarea 
persoanelor născute în 1922, 
înarmarea intensă a Bundesweh- 
rului cu arma atomică, sporirea 
în 1962 a cheltuielilor pentru 
inarmare de la 13,5 la 15 mili
arde mărci.

Tot ceea ce se petrece acum 
la Bonn, se arată în articol, 
este prevăzut în planul morții 
„MT-96", elaborat în secret de 
ministrul de Război, Strauss, 
împreună cu comandamentul 
N.A.T.O.

In Germania occidentală, sub
liniază ziarul, este necesar să 
se obțină o cotitură spre demo
crație și pace, spre dezarmare 
și neutralitatea Germaniei, dacă 
țara și poporul nu vor să piară 
în viitoarea militarismului și a 
unui război atomic.

, ----- O------

Rezoluția C.C. al P.C.
din Suedia

STOCKHOLM 15 (Agerpres). 
Partidul

relevă cu satisfacție declarația 
guvernului 
refuzul de
tea economică europeană — se 
spune în rezoluția C.C. al P.C. 
din Suedia referitoare la poli
tica economică a țării, publica
tă la 14 septembrie în ziarul 
„Ny_ Dag".

In condițiile în care mișcarea 
muncitorească și organizațiile de 
țărani din țară se pronunță în 
unanimitate împotriva politicii 
blocurilor, se spune în rezolu
ție, devine cu putință să se pu
nă capăt 
politicii de 
însă să se 
Suediei la 
formă de asociere implică și ea 
pericolul renunțării la neutrali
tatea Suediei.

----- O-----

se anunță că A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., este dispus să proce
deze la un schimb de păreri cu 
secretarul de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, găsește aprobarea 
cea mai largă în presa ----- :
cană. Ziarele publică la 
vizibile știri în legătură 
ceastă declarație, precum 
mentarii. Știrea ziarului
York Herald Tribune" este inti
tulată : „Kremlinul spune State
lor Unite: Să procedăm la un 
schimb de păreri".

Michael O’Neil, comentatorul 
ziarului „News" care apare la 
Washington, remarcă că Statele

ameri- 
locuri 
cu a- 
și co- 
„New

o

NEW YORK 15 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 14 septembrie, la hotelul 
„Sheraton-Healton" din New 
York, a avut loc un mare mi- 
ting în sprijinul cererii cu pri
vire la rezolvarea pașnică a pro
blemei germane. Acest miting, 
la care au participat aproxima
tiv 2.000 de new-yorkezi, a fost 
organizat de Comitetul național 
de luptă pentru o politică nu
cleară sănătoasă.

Cuvîntările mai multor vor
bitori vădeau o profundă îngri
jorare față de militarizarea con
tinuă a Germaniei occidentale. 
Studentul Erik Holzman, de la 
Universitatea din Columbia, a 
condamnat planurile de înzes
trare a armatei vest-germane cu 

----- O

Comunist din Suedia

suedez cu privire la 
,a adera la comunita-

atacurilor împotriva 
neutralitate. Trebuie 
arate că aderarea 

„Piața comună" sub

Semințele In procesai 
Mituirilor lorlnlil regim 

din Turtle
ANKARA 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

France Presse la 15 septembrie 
înalta curte de justiție din Yas- 
siada a pronunțat sentințele în 
procesul intentat conducătorilor 
fostului regim di« Turcia.

Au fost condamnați la moar
te ; fostul președinte, Djelal Ba- 
yar; fostul președinte al guver
nului, Adnan Menderes; fostul 
ministru de Externe, Zorlu; fos
tul ministru al Finanțelor, Po- 
latkan; fostul președinte al A- 
dunării Naționale, Koraltan; 
foștii vicepreședinți ai Adunării 
Naționale Kirazoglu și Erozan; 
precum șî aHe persoane.

TOKIO. La 12 septembrie, în 
regiunea bazei aeriene militare 
americane, Itațuke, pe litoralul 
nordic al insulei Kiusiu s-a pră
bușit reactorul american „F-100 
Super-sabre". Pilotul a murit.

LONDRA. Agenția Reuter a- 
nunță că la 15 septembrie fostul 
președinte al Braziliei 
Quadros, a sosit 
ni nd cu vaporul 

JaȚiipirn.
SIMFEROPOL.

Janîo 
la Londra ve
de la Rio de

La 15 sep
tembrie, președintele și șeful 
guvernului Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, a părăsit U • 
ni unea Sovietică pierind spre 
patrie. El și-a petrecut conce
diul pe coasta Mării Negre.

Unite nu numai că salută „a- 
sentimentul prompt al Uniunii 
Sovietice pentru tratative serioa
se în problema crizei Berlinu
lui în viitorul apropiat", dar și 
declară că acest lucru „sporește 
speranțele că această criză pri
mejdioasă poate fi mutată din 
pragul războiului în sala con
ferinței".

In titlul ziarului „New York 
Times" se spune: „Gromîko se 
va întîlni în curînd aici cu Rusk 
pentru tratative în problema Ber
linului — miniștrii american și 
sovietic ai Afacerilor Externe vor 
căuta o bază pentru tratativele 
dintre Est și Vest".

arme atomice. El a subliniat că 
rezolvarea problemei germane 
nu este cu putință decît pe ba
za lichidării totale a imperialis
mului vest-german. Dr. Bowman, 
secretar-trezorier al Comitetului 
de luptă pentru o politică nu
cleară sănătoasă, a arătat că 
poporul american trebuie să-și 
determine guvernul să renunțe 
la atitudinea de pe poziții de 
forță față de rezolvarea proble
melor internaționale litigioase.

vorbitorii cunoscuți 
față de

Pînă și 
pentru ostilitatea lor 
îdeea coexistenței pașnice a sta
telor cu sisteme sociale diferite,- 
tinînd seama de starea de spirit 
a auditoriului, au fost nevoiți 
să declare că este necesar să se 
pună capăt cursei înarmărilor 
dusă de guvernul S.U.A.

Participanții la miting au sa
lutat cu aplauze furtunoase pe 
vorbitorii care au cerut rezolva
rea pașnică a problemei germa
ne și înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale.

Lansarea de câtrc U.R.S.S. a unei 
puternice rachete purtătoare
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite: La 13 septembrie, e- 
xact în termenul stabilit, a fost 
efectuată cu succes lansarea u- 
nei noi rachete purtătoare cu 
mai multe trepte, mai puternică, 
în regiunea părții centrale a 0- 
ceanului Pacific, LA O DIS
TANȚĂ DE PESTE 12.000 KM.

Zborul rachetei și funcționa
rea tuturor treptelor ei s-au des
fășurat în conformitate cu pro
gramul stabilit.

Macheta ultimei 
chetei purtătoare a

apei cu o deviere de mai 
de un kilometru de locul

fața 
puțin 
stabilit, ceea ce confirmă ÎNAL
TA PRECIZIE A FUNCȚIONA
RII! SISTEMULUI DE DIRIJA
RE A RACHETEI. Penultima 
treaptă a rachetei, după ce și-a 
îndeplinit sarcina, pătrunzi nd în 
păturile dense ale atmosferei s-a 
dezagregat.

Lansările rachetelor purtătoa
re cu mai multe trepte pentru o- 
biecte cosmice vor fi continuate 
în regiunea anunțată în comuni
catul Agenției TASS din II sep
tembrie 1961.

trepte a ra-
atins supra-
-----------------O

Situația din Katanga
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres).
In Katanga au avut loc noi 

ciocniri. Știrile din această pro
vincie sosesc cu greu și cu în- 
tîrziere din cauza întreruperii 
comunicațiilor. In 
14 septembrie un 
cuvînt al forțelor 
clarat că joi „la 
au continuat sporadic să fie tra
se focuri de armă, dar forțele 
O.N.U. sînt stăpîne pe situație". 
Din vilele ocupate de belgieni 
se trage în permanență împotri
va patrulelor O.N.U. Mercenarii 
au bombardat clădirea postului 
de radio din Elisabethville. Cioc
niri au avut loc joi și în împre
jurimile capitalei katangeze. 
Cartierul general al O.N.U. a 
anunțat că trupe katangheze 
conduse de ofițeri europeni se 
concentrează în jurul Elisa
bethville-ului în vederea ‘unui 
contraatac. Trupele O.N.U. au 
blocat marile artere ale acestui 
oraș, precum și drumurile care 
duc spre tabăra unde se află 
cîteva zeci de ^mii de refugiați, 
membri ai tribului Baluba, care 
a fost atacată miercuri noaptea 
de mercenari. Ciocniri serioase

seara zilei de 
purtător de 

O.N.U. a de- 
Elisabethville

au avut loc joi la Jadotville, 
unde unități ale O:N.U. sînt de 
aproape o săptămînă 
de mercenari.

Pentru a face față 
trupelor de mercenari 
reușit să se regrupeze 
du-se pentru un contraatac, au
toritățile O.N.U. trimit în Ka
tanga noi întăriri.

Agenția Reuter relatează că 
Chombe, despre care se spunea 
că se ascunde în împrejurimile 
Elisabethville-ului, s'-а refugiat 
joi la consulatul britanic din a- 
cest oraș, care i-a acordiat azil. 
Ulterior, în cursul zilei, el s-a 
instalat în „palatul prezidențial" 
pe care l-a transformat într-o 
fortăreață a trupelor de merce
nari. Un post de radio clandes
tin care potrivit unor știri ar fi 
instalat în Rhodesia de nord, iar 
potrivit altora în jungla Katan- 
gheză, a transmis un apel al lui 
Chombe la declanșarea unui 
„răeboi totâl".

PROGRAM M

încercuite

acțiunilor 
care îf 1. 
pregătih-

---------- - -----------------

„Zona specială" din centrul Londrei
LONDRA 15 (Agerpres).
Guvernul englez ,a hotărît să 

împiedice cu orice preț demon
strația de protest împotriva 
cursei înarmărilor nucleare pro
iectată din inițiativa „Comitetu
lui celor 100" duminică în Pia
ța Trafalgar din Londra. Cea 
mai mare parte a centrului Lon
drei a fost declarată „zonă spe
cială" unde demonstranții și 
chiar persoanele care nu parti
cipă la demonstrație pot fi re-

ținute și arestate. Poliția inten
ționează de asemenea să bloche
ze toate străzile care duc spre 
Piața Trafalgar.

Potrivit relatărilor presei, du
minică 17 septembrie, în cartie
rele centrale ale Londrei vor fi 
aduși sute de polițiști.

In ciuda prigoanei polițienești, 
„Comitetul celor 100“ continuă 
să desfășoare intense pregătiri 
în vederea organizării demon
strației împotriva cursei înarmă
rilor nucleare.

„ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRII
Lupta pentru pace, pentru 

dezarmare nucleară este pedep
sită în Anglia cu represiuni, în
chisoare. Este binecunoscută în 
Anglia activitatea desfășurată în 
favoarea dezarmării nucleare de 
„Comitetul celor 100", la care 
participă oameni de seamă ai 
vieții publice și politice. Una 
dintre formele de luptă ale a- 
eestuî comitet, o constituie de
monstrațiile de protest prin șe
dere pe jos. O astfel de mani
festație pașnică, organizată pen
tru 17 septembrie la baza de 
rachete americană Polaris în 
Scoția și piața Trafalgar din 
Londra, a fost interzisă de Mi
nisterul Lucrărilor Publice. (Pen
tru ținerea adunărilor în piața 
Trafalgar se cere autorizația a- 
cestui minister — N. R.).

In ciuida acestei interdicții, 
„Comitetul celor 100" a decla
rat că manifestația va avea to
tuși loc. Iată de ce la 12 sep
tembrie tribunalul din Bow 
Street a condamnat pe cunoscu
tul filozof englez și 
pentru dezarmarea 
Bertrand Russell la 
închisoare. împreună 
mai fost condamnați

NUCLEARE*

militant 
nucleară, 

șapte zile 
cu el au 
alți 36 dt

membri ,ai „Comitetului celor 
100“. împotriva acestei hotărîri 
arbitrare a tribunalului englez, 
londonezii care se aflau în sala 
tribunalului au organizat pe loc 
o manifestație de protest.

Trebuie să se țină seama că 
interzicerea manifestației de la 
17 septembrie a fost hotărîtă 
după ce guvernul și-a dat sea
ma de amploarea pe care a că
pătat-o procesiunea organizată 
cîteva zile mai înainte pentru 
comemorarea victimelor căzute 
In timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, cînd exista perico
lul invadării Angliei de arma
tele hitleriste.

De altfel, autoritățile engleze 
organizează în permanență ac
țiuni samavolnice împotriva tu
turor partizanilor dezarmării 
nucleare. La o conferință de pre- 

* să, reprezentanți ai „Comitetului 
celor 100" au vorbit cu indig
nare despre „atenția neslăbitâ" 
pe care poliția o manifestă față 
de eî. Potrivit spuselor partici- 
panților la conferința de presă, 
convorbirile telefonice sînt inter
ceptate în mod sistematic, poliția 
face „vizite" inopinate la locu
ințele lor. Un luptător împotri
va armelor nucleare a fost m-

vitat la un comisariat de poli
ție din Londra, unde i s-a decla
rat că legăturile lui cu „Comi
tetul celor 100“ „au mers prea 
departe". Locuința unui alt par
ticipant la campanie este supra
vegheată de patru .agenți de po
liție în civil.

La 13 septembrie, împotriva 
unui număr de conducători a! 
comitetului, inclusiv Bertrand 
Russell; a avut loc o nouă însce
nare judiciară. De data aceasta, 
Russell a fost acuzat că ar fi 
încălcat regulile de conduită la 
Hydfe Park, încercînd să vor
bească la microfon „fără autori
zație", la mitingul de protest din 
6 august împotriva cursei înar
mărilor nucleare și a ațîțării 
psihozei războinice în jurul pro
blemei Berlinului occidental. 
Tribunalul l-a condamnat 
Russell la amendă.

Teroarea, închisoarea sau 
secuțiile nu pot stăvili 
Jupta partizanilor păcii din
glia. Manffestîndu-se pentru de
zarmare, eî se pronunță tot mai 
hotărît pentru tratative în pro
blema germană și a Berlinului 
occidental.

17 septembrie
PPROGRAMUL I. 7,15 Pro

gram muzical la cererea ascul
tătorilor, 8.00 Școala și
8.30 Melodii populare romînești,
9.30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Buchet de melodii. 
In program muzică ușoară,
11.30 Vorbește Moscova! 12,00 
Program muzical la cererea oa
menilor muncii aflați în stațiuni 
de odihnă, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Vitrina cu noutăți. In 
program muzică populară, 14,30 
Din repertoriul cîntărețului Ale
xandru Grozuță, 14,50 Din cele 
mai bune programe muzicale 
alcătuite de ascultători, 16,45 
Estrada melodiilor, 19,00 Muzi
că populară romînească, 
Festival 
Enescu" 
din sala 
Balet al 
lio" de 
MUL II,
8.30 Clubul voioșiei, 10,00 Suc
cese peste hotare ale cîntăreți- 
lor noștri : Teodora Lucaciu,
10.30 Revista presei străine, 
11,00 Festival Internațional 
„George Enescu" — 1961. Trans
misiune din Sala Palatului! 
R.P.R. a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 14,30 La mi
crofon : Estrada artistului ama
tor, 15,15 Concert de estradă, 
17,00 Muzică din operete, 18,00 
Melodii, melodii — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,05 
Muzică de dans, 21,30 Romanțe 
interpretate die Dorina Drăghici, 
Dorel Livianu și George Nicu- 
lescu, 22,00 Muzică de dans,

----- O-----

19,30 
Internațional „George 
— 1961. Transmisiune 
Teatrului de Operă și 

R.P.R., a operei „Fidej 
Beethoven. PROGRA- 

8,00 Muzică ușoară.

pe

per- 
însă 
An-
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CINEMATOGRAFE
17 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM.- 
BRIE : Oameni pe pod; AL. SA- 
HIA: Fii bun pînă la moarte; 
PETRI LA: In pragul furtunii; 
LGNEA: Mama India; LIVE- 
ZENI : Casa părintească; ANI- 
NOASA: Setea; VULCAN: E 
lung drumul pînă acasă; CRI!-* 
VIDIA: Soldați fără uniformă; 
LUPENI: Corabia zburătoare.

Tiparul : b6 August" — Poligrafie


