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Radu Mircea, 
Nicolae și II- 
nutnai intr o 
a reparat mai

Intr-o singură zi 
peste 40 vagonete reparate

Mergînd de la sala de apel spre puț, minerul 
șef de schimb Avram Nicolae s-a oprit o clipă cu 
ortacii săi Ce5'eni Alexandru, Barabaș loan și Pa- 
raschiv Nicolae (din clișeu) în fata panoului cu 
fruntarii minei Cimpa 1- Sînt mîndri că între fo
tografiile de pe panou se află și cea a șefului lor 
de, brigadă și de aceea cînd vor ajunge jos în a- 
bataj vor munci' cu hărnicie la scosul cărbunelui 
pentru a consolida astfel rămînerea fotografiei bri
gadierului Burdea Nicolae cît mai mult pe panoul 
fruntașilor în producție.

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

Tencuitopi harnici
Anul acesta, constructorii șantierului 7 Lupeni 

au pornit o largă acțiune pentru executarea de fi
nisaje exterioare la blocurile rămase neî triste, 
dih anii trecuți. In acest scop au fost mobilizate 
numeroase brigăzi de tencuitori, pregătită sche
lăria metalică și de lemn, asigurate materiale ca : 
nisip, var, ciment etc. .. ...... .

|njunile care au trecut pînă acum, constructorii 
șariii-WIui Lupeni au obținut însemnate succese 
în această direcție. La lotul Vulcan au fost în
cheiate lucrările de tencuieli la grupul de 5 blo
curi noi și s-au teneuit șt cele două cămine mari 
care erau rămase netencuite din anii tjeStiți.

La Uricani s-a muncit, de asemenea, mult în 
această direcție. A fost tencuită exterior noua 
școală cu 16 săli de clasă, toată linia de blocuri 
vechi dinspre Jiu în Orașul nou, iar de curînd 
s-au început tencuieiile și la blocurile și cantina mi
nieră de la Stermjnos. In Lu
peni, de asemenea, după termi
narea tencuirii exterioare a celor 
9' blocuri noi diin grupul Visco- 
za, brigăzile de zidari au tre
cut la tencuirea unor blocuri 
vechi cum sînt blocul A, blocu
rile 7, 7 A, 7 turn care vor fi 
terminate încă în această toam
nă,’ executînd peste 36.000 m.p. 
tencuieli exterioare.
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Au lichidat 
rămînerea în urmă

Luna august a fost încheiată de 
către colectivul sectorului I de la 
mina Aninoasa cu un minus de 

tone de cărbune. Luna 
însă a început mai 
din primele rile ale 

abatajele acestui sector 
să iasă la ziuă zeci de 

tone de cărbune în plus de plan. 
Ca rezultat al hărniciei minerilor, 
riua de 20 
sectorul cu minusul recuperat Și 
cu un plus de 641 tone de căr
bune supraplan. Cele mai fru
moase rezultate în extragerea căr
bunelui în această lună au fost 
obținute de brigăzile conduse de 
Cristea Aurei, Mujnai Nicolaie, 
Oprea Ioan, Gal Mihai, care au 
extras în 20 de zile din această 
lună între 200 și 400 tone de 
cărbune în plus decît prevedea 
planul.

peste 600 
septembrie 
bine. Inca 
lunii, din 
au început

septembrie a găsit

o
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în pag. lV-a
Lucrările Adunării Gene
rate a O.N.U.
Procesul participanților la 
„complotul de la Paris" 
Chemarea Uniunii Ger
mane a Păcii

♦ Apelul F. M. T. D.

Parcul de vagonete al 
minei Lupeni este între
ținut de echipa de re
parat vagonete din ca
drul sectorului ae trans
port al minei. Cu zile în 
urmă, forjorii atelierului 
electromecanic s-au an
gajat ca în cinstea ale
gerilor de partid să spri
jine echipa de reparat 
vagonete, care de un timp 
abia prididește cu repa
rarea vagonetelpr de mi
nă, preluînd pentru re
condiționate un număr

de 200 vagonete uzate.
Echipa de forjori com

pusă din 
Pledoșan 
i±ș Iosif, 
singură zi
bine de 40 vagonete de 
mină. Vagonetele recon
diționate de harnică echi
pă au fost redate pro
ducției. Pînă în prezent 
forjorii au recondiționat 

iar restul 
curs

147 vagonete 
de vagonete sînt în 
de reparare.

o-

înainte de termen
echipele conduse de Gzil- 
ler Carol, Hențiu Carol 
și Bedean Gheorghe care 
printr-o bună întreține
re a utilajelor și insta
laților au asigurat ritmi
citatea producției. -

Echipele conduse de 
Scroboța Ilie, Pîs Ni-

Vineri 22 septembrie s-a în
cheiat vizita tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
în regiunea Iași.

In cursul zilei a avut loc o 
adunare a activului de partid din 
regiune.

Intîmpinat cu puternice a 
plauze, a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej ca
re a făcut o expunere cu privire 
la problemele dezvoltării econo
mice și sodal-culturale a regiu
nii Iași.

Primul secretar al Comitetu
lui regional al P.M.R., tov. Vir
gin Caz acu, a adus călduroase 
mulțumiri pentru măsurile stabi
lite de partid și guvern în vederea 
dezvoltării multilaterale a regiu
nii lași, pentru prețioasele indi
cații și sfaturi primite din par
tea conducerii de partid și a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal și a asigurat Co
mitetul Central al P.M.R. că or
ganizația regională de partid, 
activiștii de partid și de stat, 
oamenii muncii din regiune 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a traduce în viată aceste 
sarcini.

Adunarea activului de partid 
din regiunea Iași a prilejuit o 
manifestare de devotament și 
încredere nețărmurită față de 
partid. Participainții la adunare

au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central

După adunare, biroul comite
tului reigonal de partid și comi
tetul executiv al sfatului popu
lar regional au oferit o masă 
tovărășească în cinstea, tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a celorlalți conducători de 
partid și de stat. Masa tovără
șească s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

In seara aceleiași zile, tovară
șii Gheorghe Gheorghîu-Dej, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gheorghe 
Gaston Marin au plecat spre 
București.

Oaspeții au fost conduși la 
plecare de tovarășii Vîrgil Ca- 
zacu, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar ai co
mitetului regional de partid 
Iași, Constantin Nistor, membru 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Comitetul Executiv al sfatului 
popular regional, de activiști de 
partid și de stat, conducători al 
unor întreprinderi și instituții 
ieșene, oameni de cultură. De-a 
lungul străzilor și în fața gării 
Iași, se aflau mii de oameni ai 
muncii, veniți să ureze drum bun 
oaspeților dragi.

(Agerpres)
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Concursul „SANITARII PRICEPUȚI«

Lăcătușii de la între
ținerea și repararea ins
talațiilor din preparația 
Lupeni, s-au angajat să 
termine toate reparațiile 
la timp și astfel să asi
gure ritmicitatea produc 
ției.

La îmbunătățirea re
cuperării generale cu 1,5
puncte,, ă .calității, cărbu .. colac, ji. Furpade VașAe 

lucrînd la suflantc, tnflo- 
tație au dat o adevărată 
bătălie cu timpul, ca îa- 
tr-o singură zi să ter
mine demontarea și mon
tarea suflantei, nituirea 
paletelor de la rotor, ba
lansarea rotorului și tur
narea lagărelor.

nelui preparat cu 0,6 
puncte și a randamentu
lui cu 0,7 la sută av 
contribuit - și muncitorii 
din echipele de întreți
nere în frunte cu comu
niștii Dăsaălu Ștefan, 
Sibișan Victor, Drotzin- 
ger Andrei, ’ precum și

Ih ZlUă dt 1,9 septembrie,, în ca- 
dțfil sSșptățiînii; Crucii Roșii; a 
avut ldc lai Petroșani concursul 
„Sanitarii pricepuți" la care au 
participat grupele sanitare de Cru
ci Roșie ale C.C.V.J.-ului și L. 5. 
tSKR.' ’ Petroșani.-V - examina
tor din păfieă Crucii Roșii a fost 
tovarășul dr. Vonica Ilie.

întrebările puse au cuprins pro
bleme generale de igienă și sănă
tate publică precum și probleme 
ale organizației - de Cruce Roșie.

Rezultatul bunei pregătiri a con- 
curențilot s-a dovedit prin răs
punsurile prompte și de un apre
ciabil nivel calitativ apreciate de

juriu, iar de auditori prin aplauze 
repetate.

. -Pe meul î.I s-a- clasat rășa 
Nătușoiu • Natașa din grupa 
C.C.V.J. urmată de tovarășii Va- 
siu Victor, Mălai Ioan, Păscules- 
ctt Gheorghe și alțiir - . .

La finele concursului tov.7 Itmcu 
Ghizela, secretary Comitetului de 
Cruce Roșie Petroșani, a inmînat 
premii primilor clasați,
, Concursul ș“a foeheiat cw- fil
mele educativ-Sanitare „Trai să
nătos. viață îndelungată" și „Vizi
tarea bolnavilor".

CRISTEA ALEXANDRU
felcer . ,

♦ 
♦ ♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

O delegate de pionieri felicitînd donatorii vo
luntari, în minează un buchet de flori tovarășu
lui Vîrtdpeami Gheorghe, donator fruntaș.

iriefe/it tieetiiicueați

In \ săptămâna Crucii Roșii 
(17—24 septembrie) între acțiu
nile organizate de comitetul oră
șenesc de Cruce Roșie Petroșani, 
de o deosebită popularitate s-a 
bucurat intîlnirea dintre donato
rii voluntari de sînge și primi
tori. A fost o zi de neuitat pen
tru cei cărora le-a fost salvată 
viața eu. prețul cîtorva zeci de 
grame de sînge dăruit cu drag 
de donatorii voluntari. Fiecare 
s-a gîndit la celălalt ca la un 
prieten drag, și azi s-au cunos
cut...

...Ca în toate domeniile de 
activitate, ami regimului demo
crat popular au adus înfăptuiri 
mărețe și în domeniul ocrotirii

sănătății celor ce 
muncesc. In 1949 
s-au colectat 2 li
tri de sînge. A- 
nul acesta, numai 
pînă în prezent 
s-au colectat de
ja 700 ■ de litri, 

' în condiții 
derne', cu
paratej de specia
litate , de înaltă 
precizie, de un 
personal cu o ca
lificare specială 
superioară.

Laboranta Ghioancă Ioana, 
făcînd o analiză la microscop 
asupra unui frotiu de sînge.

Chimista Feru Veronica pre
gătește soluții pentru conserva
rea sîngelui.

prezent, la Cen
trul de colectare 
și conservare a 
sîngelui 
troșani 
sînge 
plasmă'
plasmă defibrina- 
tă, seruri hemo 
test, pulbere de 
fibrină,
de fibrină, 
erițrocitară 
pendată și
Toate acestea da

torită conștiinței 
înalte a celor

сате donează voluntar din sîngele 
lor pentru redarea sănătății prie
tenului necunoscut. In Valea Jiu
lui, donatorii voluntari de singe 
au ajuns în prezent la un număr 
de peste 6.000. Cinci dintre ei fi 
anume Baroni Ioan, Leonardo 
Elisâbeta, lacob Al., Fabian Ала 
fi Negrită Păuna, au primit ieri 
după amiază, într-un cadru festiv, 
insigne și diplome de „Donator 
de onoare”. Deși puțini dintre ei 
sînt cunoscuți de cei aflați în su
ferință fi cărora li se redă sănă
tatea prin transfuzii de sînge, 
donatorii voluntari de sînge ră- 
rriin prieteni adevărați îndrăgiți 

și apreciați de toți.
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♦ 
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♦ 
♦
♦ 
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♦ 
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♦

♦

♦ 
♦
♦ 
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦

re sus*
altele.

din Pe* 
se dau : 

integrala 
nativă,

peliculă 
masă

♦Sora transfuzoare Cernica Filareta, verifîcînd 
stocul de sînge.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦«
4$
♦
♦
♦
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♦
Хч, ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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2 STEAGUL ROȘU 
■дмяимта—д-

Către 
să se

fosrte 
d« frig, 
un mo- 
apariția

agar. 11 suprafa(a zăpezii 
special atunci cînd iarna a 
iungfi ți aspră). ACeȘtl pu- 
apar la suprafața zăpezii în

Către spectatori 
și fotbaliști

„Atențiune, atențiune l Trans
mitem de pe stadionul Minerul 
din Lupeni derbiul fotbaliștii al 
Văii Jiului, evenimentul sportiv 
cel mai de seamâ care a dints în 
tribunele vechi fi noi ale sMio- 
пнМ din Lupeni un număr 
tătord de spectatori. Pe gazonul 
verde au apărut cele două forma
ții aje echipelor Minerul și Jiul, 
in aplauzele frenetice ale t№obo- 
tiților suporteri. Inlfimivt apar
ține deocamdată gazdelor, СЛГе 
forțează deschiderea scorului. 
Dar, u» plonjon al lui Crisnic 
fi... foarte bine Turcan, meriți fe
licitări pentru țestul tău frumos 
de a sări pesie Crisnic, ptote- 
Jindu-l. Fazele sini foarte rapi
de, se joacă cu multă ardoare 
dar in limitele unei perfecte sp >r- 
tivități. In tribunele stadionului 
se află numai prieteni buni ai ce
lor două echipe care sttsțin, după 

, cum auziți, cu aceeași ardoare 
I ambele formații minerești...".
[ ...Așa am dori să transmitem 
ndine de pe stadionul Mineral 
din Lupeni.

i 
!

«А

Amudsen cîștigase 
întrecerea

Căpitanul Scott, comandantul 
balenierei „Terra Nova", a ple
cat la 1 noiembrie 1909, din por
tul Plymouth, cu misiunea de a 
cuceri Polul Sud. In iunie 1910, 
expediția ajunse în împrejuri
mile Polului Sud, la bariera Ross, 
unde i prinde iarna antarctică. 
Poneii de Manciuria, care ser
veau la transportul,,alimentelor,, 
s-au prăpădit osteniți de dirumul 
dificil. Cele trei sănii cu motor 
s-au dovedit inutilizabile, benzi
na înghețînd în rezervoare. Au 
rămas doar cîteva sănii obișnui
te trase de cîini. La 3 ianuarie 
1912, Scott, Evans și Oates for
mează 0 echipă care pornește în 
ultima etapă a expediției. Polul 
e la 278 km. La 17 ianuarie, în 
singurătatea absolută, ei observă 
o siluetă neagră la orizont. Un 
animal ? O stîncă ? Un miraj ? 
Nu. Nici una dintre ele, ci un 
pavilion norvegian care flutură 
aici de 32 de zile! O scrisoare 
într-un sac impermeabil atestă 
că la 14 decembrie 1911, orele 
15, exploratorul Amundsen a luat 
în posesiune aceste pămînturi în 
numele

. tigass
Norvegiei. Amundsen cîș. 
întrecerea...

S T I A T 
adincul oceanelor „nln*

mișcîn- 
zăpadă

scufun-

•■■In
ge“ ? Aceasta cel puțin este im
presia exploratorilor submarini 
care au atins adincimea de 300 
de metri și care au văzut în în
tunericul profund din jurul tor 
mici particule luminoase 
du-»e exact ca fulgii de 
în aer.

...pentru viitoarea lui 
dare, profesorul Piccard tșl con
struiește un soi de elicopter? 
Palele mari ale aparatului fl vor 
servi la coborîre și urcare, Iar 
elicea la mersul orizontal prin 
apă. Bineînțeles că restul apara
tului nu va semăna cu elicopte
rul.

...în Oceanul Pacific există o 
vale care atinge adincimea de 
10.000 de metri, iar ailte două 
măsoară peste 9.000 «te metri ? 
St poate vedea deci că a fost În
trecut pini $( cel mai înalt vtrf 
de munte de pe suprafața solu
lui — Clomolungma.

...apa de mare e tot atît de 
bogată în substanțe folositoare 
4a șl pămîntul ? Oamenii de ștl- 

,|Ață chinezi au reușjț să extragă

Ce este „zăpada neagră
de tntimplă cîteodstl, 

sfîrșltul ternii, cs vremea 
încălzească brusc. Pe albul ima
culat al zăpezilor de munte apar 
atunci în unele locuri *=* imen
se , pete ttegre, de parcă ar fi 
nins cu funingine. Fenomenul e 
cunoscut din cale mai vechi 
timpuri, cînd se credea că e Vor
ba într-adevăr de a îăpadl de 
această culoare, pe care supersti
ția o lua drept aeffin prevestitor 
de rele.

Astăzi se știe precis că aceste 
pete negre nu sînt altceva decît 
apariția la suprafața zăpezii a 
unor vietăți foarte mici, atît de 
numeroase. incit tn cantitatea de 
zăpadă cuprinsă Intr-o cutie de 
Chibrituri au putut fi numărate, 
la un moment dat. cu ajutorul 
microscopului, peste 750.000 de 
exemplare.

Sînt așa-numițit „purici de «ă-
---------------- . O

Grund de orotectîe
Colectivul șantierului naval 

Mathfas.Thesen din Wismar a 
realizat îti colaborare Cit colec
tivul fabricii de lacuri și vopsele 
din Coswig noul grund G-73128 
pentru protecția metalelor împo
triva ruginii. Noul grund, care

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

AR TI BINE DACA...
eum se prezintă acum drumul» 
ptetonll sînt Imrttulți în nori de 

....la trecerea vehlcigelor,

...revizia de vagoane din Pe
troșani ar Institui un post de cu- 
rățltoare de vagoane tn |țațîa„ 
Lupeni pentru trenurile perso
nale care vin din direcția Siitte- 
ria șl se reîntorc în Petroșani. 
Acest lucru, intrucît trenurile mai 
sus amintite sosesc In stația Lu
peni murdare șl tn aceleași con
diții se întorc spre Petroșani.

...sectorul l.C.O. Lupeni ar a 
naliza posibilitatea iluminării 
părții de sus a cartierului Ștefan 
începtnd din strada a VIII-a cu 
instalarea cfte unul bec electric 
în dreptul străzilor Doinei și 
Pandurilor. Cu această mătură 
luată s-ar rezolva o problemă ce 
frămtntă pe cetățenii acestui car
tier din Lupeni.

...І.СчО, Petroșani ar trimite 
periodic la Petrii»—Lonsa auto
cisterna pentru itroptrea drumu
lui principal, deoarece așa

I CA...
din «a materii prime ptmtru fa
bricarea cimentului, sticlei, hîr- 
tiei, medicamentelor, îngrășămin
telor chimice etc. Ei speră să 
obțină în scurtă vreme peste 70 
de produse noi din această 
sursă.

...Mare» Neagră produce și un 
nisip... negru pe care-1 depune în 
spedal pe coastele Bulgariei? 
Specialiștii bulgari folosesc at
omi nisip ca materie primă pen
tru prepararea prafului de mag- 
netlt (tetraoxid de tier), care 
are multe Întrebuințări practice.

...curenții de la suprafața o- 
ceanelor circulă mai intens decît 
ne putem închipui ? O sticlă ca
re conținea o inscripție de con
trol aruncată în mare în raza 
portului Hamburg a fost pescui
tă în Pacific, la o distanță de 
18.395 km., după 1.013 zile.

...și tn Marea Neagră sînt re
chini? Sgualus acsntinus (di
nele de mare) este cel mai re* 
prezerrtativ. Nu vă alarmați încă. 
Din fericire aceștia trăiesc de
parte de țărm, la cea. 20 Ш. șt 
la adfncimea de 20—80 m. 

padă" (ISOtOma nivalis), care 
trăiesc printre pietrele și în cră
păturile munților, ea Și în ăȘter- 
nuturfle de mușchi, și care, la 
primul semn de încălzire a vre
mii, 
{în 
fost 
rici
căutarea a tot telul de spori de 
alge microatopice. Cu care se 
hrănesc.

Una din specii este și puricate 
ghețarilor (Ișotoma saltans), pe 
care alpiniștii îl cunosc 
bine și care nu se tertie 
Chiar dacă îngheață Ia 
ment dat, ai învie la 
primelor raze de sOare. Hrana 
lui constă din diferite substanțe 
vegetate și în special din pole
nul coniferelor purtate de vîn- 
turi.

îmDOtriva ruginii
rezistă și la sudură, poate fi fo
losit atft în construcția navală, 
cît și în întreprinderile indus
triei de prelucrare в oțelului 
Prin introducerea lui în produc
ție M va realiza o economie de 
3.6 milioane mărci.

...la primul tren care pleacă 
dimineața la ora 6,47 din Lupani 
și cel car* se reîntoarce în Lu* 
peni avînd plecarea din Petro
șani la ora 15,17, s-ar prelua 
inițiativa lăudabilă din anul șco- 
Iar trecut, să se rezerve com* 
partimente pentru elevii călători. 
O astfel de măsură ar asigura 
condiții optime de călătorie ele
vilor.

Se întoarse pe partea cealaltă, 
îfi acoperi fața cu colțul pu- 
foicii și-și continuă nettlngberil 
visul

...Se făcea că-i pe mare lmr-o 
călătorie cu vaporul. Nespus de 
mult îl incinta legănatul valu
rilor înspumate. Admira jocul fan
tastic al pescărușilor și privea cu 
nesaț în oglinda albeitră а apei. 
Deodată send se întunecă. Dint- 
pre apus, înaintau cu viteză ame
țitoare nori negri amenințători. 
Vintul se înteți dintr-odată, fi- 
cînd ca valurile sâ se ridice 
tot mai sus; Vasul începu a se 
legăna, iar stropi mari de apă în- 
văluiuu pupa și prova. Uraganul 
se degjtnțui cu putere. Două va
luri mari loviră laterala vasului, 
faaddu-l si se încline înrr-o par
te. Călătorii au început a de sem
ne de neliniște.

O trognlturi a navei stîrni o 
adevărată panici între călători. 
Se eugiră mai iutii niște strigăte 
de femei, apoi ele se contopiră cu 
cele ale bărbaților. La pupă se 
făcuse o gaură uriașă căscată ame
nințător către cei de pe vas.

Ajutor', „ajutor", „ajt or’* 1 * se au
ziră glasurile sutelor de pasageri. 
Oamenii se retrăgeau în panică 
spre cabine. La scările care duceau 
spre cabine se produse învălmă
șeală. Oamenii dădeau disperați 
din mîim.

m-atn așezai 
ațipit.
- De 

tul ? Cît 
înțelegeți 
ria ?

Ceilalți 
căutindu-și fiecare de lucru.

— Cine-i șef de schimb 7
— Lu, Barabaș losif — răspunse 

unul mai în vîrstă.
— Ceilalți cum vă numiți l
— Vas Gheorghe, Stanciu Mir

cea și Șandru Gheorghe răs
punse iot șeful de schimb,

— Aici lucrează brigada lui 
Hîncu Mihai care пи-și îndepli
nește planul ? Frumos, n-am ce 
Zice. întregul schimb cu șeful :n 
frunte și montaturul v-ati cul
cat și ați lăsat lucrul baltă. Venițt 
la sector să discutăm. Sâ vedem ce 
о sâ spună Și alții de atitudinea 
voastră...

După plecarea locțiitoru ui șefului 
de sector, în abataj începu a ade
vărată ceartă. Se învinuiau unii pe 
alții pentru că au adormit.

Aceasta a fost însă de scur
tă durată. Pe Barabaș Ștefan înta 
îl mai obseda visul chinuitor cu 
călătoria pe mare, iar lui Stanciu 
Mircea ii apărea mereu în minte 
figura codanei, poiana înverzită— 
Ce visuri minunate i lată că și la 
ort, culcat pe vatră și cu ciutacul 
sub cap se poate visa frumos.

Ar fi bine ca tovarășii din con
ducerea sectorului să-i „trezească 
din somn pe oamenii din brigada 
lui Hîncu. Să viseze cei în ctntffi 
doar acasă...

FLAV1U 1STRATE

...Lovi cu mine lampa ce o a- 
vea lingi el și o durere ascuțită 
îl săgeți. Deschise ochii și 'o per-

z>s că 
mică ? 
că 

volnică.

Cine a 
eu sînt
Iatș-mă
»îflt
Am poșetă 
și sândale 
ochelari 
diti cei de soare 
Aduși de tușa 
de la mare.

Antarctica și perspectiva ei 
în cosmonautică

astronautului care ar

Una dintre cele mai mari pie
dici în calea trimiterii omului în 
Cosmos — așa cum s-a comen
tat și în cadrul celei de-a doua 
întîlniri internaționale a geofi
zicienilor, care ă avut ІОС în va
ra anului 1960 la Helsinki, — o 
constituie cîmpul electromagne
tic 0- înconjoară Pămîntul. Se 
știe acum că între cîmpul mag
netic al Pămtntului $i radiațiile 
exlraatmosferice există un cu
plaj strîns și Că acestea se in
fluențează reciproc. Or, în anu
mite zone ale acestui cuplaj, e- 
xistă o radioactivitate de inten
sitatea celei care se află în in
teriorul unei pile atomice, ceea 
ce ar face aproape imposibilă 
securitatea 
străbate-o.

Pentru a _ __ __
nautului, savanții americani au 
propus un fel dte convoi de sa- 
teliți-mSiură care să preceadă 
zborul navei cu echipaj uman, 
formînd un culoar provizoriu de 
trecere prin zona radioactivă, i 
Dar iată că savanții fizicieni so
vietici S. Vetnov, L. Ciudakov, 
S. Dolghinov și N. Pușkov, în 
posesia ultimelor date furnizate 
de sateliții și navele cosmice so
vietice, au venit cu revelația că 
asemenea culoare — naturale șl 
permanente — există deasupra

*

deschide călea astro-
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VISURI, VISURI...

începu visul plăcut, 
poiană at ierbi ver- 
plimba alena ți tră- 
plimW aerul cutat 
al primăverii. Deo-

dea neagră ii apăru înainte. Auzi 
mersul sacadat al ventilatoarelor, 
sforăitul ortacilor cera-l înconju
rau. Se liniști. Nu era pe mare, 
nu ora In pericol. Se afla tn aba
te), alături de ortacii a căror șef 
este. Ei Insă dormeau liniftiți ți 
adine. Iși așeză ciutacul mai bine 
sub cap fi tn cîteva clipe adormi.

...Iți netezi adcuțttl, se așeză 
moi bine ți ‘ 
Se afle într-o 
de crudă. Se 
gea adine tn 
și înmiresmat 
dată se opri locului. Fața i se lu
mină ți o bucurie de nedescris tl 
cuprinse. La liziera pădurii apăru 
o codană, li făcea semne cu mina. 
Se repezi in fugă spre ea. Fata insă 
se tot depănă, se tot depănă incit 
la un moment dat nu se mai vă
zu decît ca un punct. Apoi dispâ 
tu. Obosit se așeză la umbra u- 
nul pom. Genele s-au lăsat grele 
acoperindu-i ochii ți adormi dus. 
cu gindul la codană.

Deodată iși duse brațele peste 
față pentru a se feri de razele 
soarelui. Lumina soarelui insă se 
înteți și mai tare incit fu nevoit 
să-și mute culcușul. Cînd se sculă 
însă rămase ca trăzrdt. In fața 
lui un reflector lumina cu putere. 
Pe deasupra lui văzu fața încrun
tată a locțiitorului șefului de sec
tor. in v un gltu de bariton.

— Bună dimineața. Faină trea
bă...

— Tovarășe inginer, numai acum

fiecărui pol terestru. Omul poa
te zbura deci în Cosmos prin a- 
Ceste culoare. Cum însă polul 
nord nu poate oferi un teren sta
bil pentru instalarea unei baze 
interplanetare, cea mai indicați 
rămîne Antarctica. Munții polu
lui sud, dteși acoperlți de gheață, 
prezintă totuși un soclu solid și 
stabil pentru infrastructura unei 
astfel de instalații. Se pare dec» 
că Antarctica are perspective 
largi îh cosmonautică, dacă în
tre timp nu se va descoperi un 
alt procedeu mai practic pentru 
înfrîngerea zonelor radioactive 
din calea astronavelor.

Sfaturi neutru turiști

Experiența multor turiști a 
dovedit că cea mai bună talpă 
pentru bocancii de turism este 
cea din cauciuc profilat, Cei 
care nu au astfel de tălpi îșl 
pot lipi sau coase pe bocanci 
o placă groasă de cea. S mm. 
din cauciuc, microporos sau 
crep. Placa va fi cusută numai 

' pe talpă, lăstndu-se tocul din 
$ piele, pentru a evita alunecă- 
< rile mal ales pe stlncfi si iar- 
î bă udă.

cît timp s-a pușcat or
ii ceasul acum ? Așa 

voi să vă faceți dato-

oriaci se treziră și ei
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Alegerile în Crganizațitle de _>Je partldului 

Biroul organizației de bază — 
organ de muncă colectivi

Dintre riiuitipltle probleme ele? 
vieții și activității organizației 
de bâză din secția construcții 
metalice a Uzinei de reparat u- 
tilaj minier Petroșani, munca 
vechiului birou a stat cel mai 
ffiult în atenția participanților 
la discuțiile purtate în cadrul 
adunării generale pentru darea 
de seamă și alegeri care a avui 
loc recent. Șî nu întîmplălor. Așa 
CUffl s-a desprins din lucrările 
adunării generale, activitatea 
orfțahiZăției de bază în multe do 
menii nu a fost la nivelul ce
rințelor și ai posibilităților. Este 
adevărat, la multe sortimente 
аіё producției indicii de pLtn au 
foăt depășiți, la prețul de cost
5- a realizat o economie mai ma
rt dt cit cea planificată, semn 
СЙ . membrii și candidății de 
pâftld, în frunte cu tovarășii 
Volnici Ștefan, Toth luliu, Ko
vacs Alexandru și mulți alții au 
Constituit exemple înaintate de

^^lUhcă și, în același timp, mo- 
"b-llizatofi ai întregului colectiv.

Dar nu s-au putut trece cu 
vederea deficiențele care au e- 
xlstat. Deși îh secție lucrează 
un număr însemnat de munci
tori buni, tineri, devotați cauzei 
partidului, care nutresc dorința 
de a intra în rîndurile comuniș
tilor, în perioada care s-a scurs 
de la alegerile de anul trecut a- 
ceastă organizație de bâză a 
primit doar 3 membri noi de 
partid și 2 candidați — ceea ce 
e mult sub posibilități. Nu toți 
membrii și candidații de partid 
participă efectiv la munca orga
nizației de bază și aceasta în 
primul rînd datorită faptului că 
deși biroul a repartizat într-un 
registru sarcini concrete mem
brilor și candidaților de partid 
și i-a anunțat de aceste sarcini,
6- a neglijat controlul îndeplini
rii lor.

Cauza acestei stări de lucruri 
o constituie înainte de toate 
/aptul să — așa cum au. tinut 

sublinieze toți participanții 
/a -discuții — vechiul ‘ bfrou ăl 
organizației de bază n-a desfă
șurat o muncă colectivă, cu 
participarea susținută a tuturor 
membrilor săi. Tovarășul Moisă 
Mihai, fostul secretar al orga 
nfzației de bază, s-a complăcut 
în situația de a munci de unul 
singur, a arătat în cuvîntul său 
tovarășul Petre Alexandru, su
dor tn secție. Tovarășul Bota 
Dumitru, locțiitor al secretaru
lui organizației de bază a ară
tat că pe de o parte, tovarășul 
Moisă nu a căutat să atragă pe 
ceilalți membri ai biroului la ac
tivitate, iar pe de altă parte.

Pregătirea și desfășurarea InvAțimlntului politic II. T. M. 
orășenesc
ților li se vor asigura manuale 
și materialul bibliografic nece
sar; de asemenea, împreună cu 
propagandiștii se va discuta des- 
pre posibilitățile ținerii în aceeași 
zi, tn tot orașul Lupeni, a în- 
vățămtntului politic.

Comitetul orășenesc U.T.M. va 
lua măsuri ca la gazetele de pe
rete să apară cu regularitate 
materiale la „Colțul învățămîn- 
tului politic", de difuzarea ma
terialului bibliografic se va ocu
pa un tovarăș din cadrul comi
tetului U.T.M. De asemenea, 
membrii comitetului orășenesc 
U.T.M. vor fi repartizați să răs
pundă de cîte un cerc de învă- 
țămînt- politic, pentru a asigura 
o frecventă bună Ia cercuri, să 
urmărească calitatea învățămîn. 
tului.

Comitetele organizațiilor de 
bază, îndrumate de comitetul o- 
rășenesc U.T.M., își vor spori 
necontenit preocuparea pentru 
buna desfășurare a învățămîn- 
tului politic U.T.M. care să con
tribuie efectiv la educarea co
munistă a tineretului, la mobi
lizarea lui pentru traducerea în 
viață a sarcinilor politice și e- 
conomice ce stau în fața organi
zației noastre.

In centrul
Una din problemele principale 

ce stau în fața organizațiilor de . 
tineret este pregătirea temeinică 
n deschiderii noului an al învă- 
țămîntului politic U.T.M.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Lupeni, îndrumat îndeaproape 
de comitetul orășenesc de partid, 
a selecționat în acest an cu mai 
multă răspundere propagandiștii 
necesari pentru noul an de în
vățămînt. Majoritatea propagan
diștilor au fost recrutați din rîn- 
dul tinerilor muncitori fruntași 
în producție și în activitatea ob
ștească, cu experiență în munca 
de organizație și cu o pregătire 
politică corespunzătoare. Cea 
mai mare parte dintre propa- 
gandiști șînt membri și candi
dați de partid. Astfel, din tota
lul propagandiștilor, 48 tovarăși 
Șînt membri și candidați de 
partid, -23 au școli superioare 
terminate, iar alți 15 au școli 
medii. Față de cele 78 de cercuri 
politice U.T.M. cîte au funcțio
nat anul trecut în întreprinde
rile și instituțiile din orașul Lu
peni în noul an școlar vor func
ționa 84 de cercuri politice 
U.T.M.

Printre propagandiștii învăță- 
mintulul politic U.T.M. se nu
mără tov. Bulzan Nicolae, Mol
dovan Stefan, Vloangă Dumi
tru, Burlacu Constantin, Mereu 
Ștefan, Pălivan Petru care au 

unii membri al vechiului birou 
n-âu simțit răspunderea pentru 
Sarcina ce le-a fdst încredințată 
prin alegerea lor th organul de 
conducere a muncii curente a 
organizației de bază. Așa de pil
dă, tovarășul Dales Vaslle, 
membru ai vechiului birou, se 
iăsa mult rugat pînă să vină la 
ședințele de birou, atunci etnd 
trebuiau rezolvate anumite pro
bleme. Nici tovarășul Kovacs A 
lexandru nu a participat la aC- 
livitâtea biroului pe măsura po
sibilităților sale

Acolo unde biroul organiza
ției de bază nu se călăuzește th 
întreaga sa activitate după pfih. 
cipiul muncii colective, sarci
nile’ nu pot fi cuprinse, se cui
băresc lipsurile. Putea oare, 
fostul secretar al organi
zației de bază, tovarășul Moisă 
Mihai să se ocupe de unul sin
gur de toate problemele muncii 
organizației de bază? Experien
ța a dovedit contrariul. Dar 
dacă toți membrii biroului ar fi 
participat efectiv la munca bi
roului, dacă s-ar fi insistat pen
tru activizarea tuturor membri
lor și candidaților de partid, cu 
totul altfel ar fî arătat bilanțul 
activității organizației de bază 
prezentat în fața adunării gene
rale pentru darea de seamă șl ale
geri. Să luăm, de pildă, dfesfă- 
șurarea înyățămîntului de partid, 
domeniu în care s-au simțit de 
asemenea lipsuri. Era necesar ca 
membrii biroului să controleze 
la fața locului, in cadrul ședin
țelor de învățămînt, frecvența, 
modul în care cursanții studia
ză pentru a-și ridica nivelul po
litic și ideologic. Dar acest lu
cru nu s-a făcut, iar unii tova
răși, care au avut multe lipsuri 
de la învățămînt, cum este de 
exemplu tov, Sereș Iulian, n-au 
fost trași la răspundere.

Din dezbaterile adunării ge
nerale, noul birou ales al orga
nizației de bază, în . cadrul că
ruia funcția de secretar al or
ganizației de bază a fost încre
dințată tovarășului Voinici Ște
fan, a putut trage învățăminte 
asupra necesității aplicării cu 
fermitate, în întreaga эа activi
tate, a principiului muncii co
lective, deoarece numai astfel se 
va putea asigura activizarea tu
turor membrilor $i candidaților 
de partid, ridicarea muncii or
ganizației de bază la nivelul 
importantelor sarcini ce*i stau 
în fată.

IOAN COSMA
membru al comitetului de partid 

UR.U.M.P.

atenției comitetului 
acumulat o experiență bogată în 
conducerea cercurilor politice 
U T.M. Dintre propagandiștii noi 
recrutați amintim pe tinerii 
Marton Tiberiu, Bonța Dumitru, 
Gligan Ioan, Manea Constantin, 
Ceaușii Gheorghe, Popa Eugen 
care au fost trimiși la un curs 
de pregătire de 10 zile la Hu
nedoara cu scoaterea din pro
ducție.

Peste cîteva zile în orașul Lu
peni se va deschide un curs de 
pregătire a tuturor propagan
diștilor cu o durată de 10 zile, 
fără scoaterea din producție, la 
care vor participa și propagan
diștii din localitățile Uricani și 
Vulcan. Comitetul orășenesc 
U.T.M. a pregătit încă de pe a- 
cum un colectiv de lectori bine 
pregătiți, eu experiență în mun
că pentru asigurarea bunei des
fășurări a cursurilor. Printre a- 
ceștia amintim pe tov. Smaranda 
Nicolâe, Rain Mircea, lene Ioan,. 
Stănescu Gheorghe, Popa Eugen.

In acest an vor fi încadrați țn 
invățămîritul politic U.T.M. 2566 
tineri utemiști. Recrutarea cursan- 
ților s-a făcut pe baza indica
țiilor date de organele superi
oare. Comisiile de recrutare a 
cursanților la învățămînt au ți
nut seama de studiile și pregă
tirea tinerilor. Pînă la deschide- 
rea anului de învățămînt, cursah-

Delia li clema 
ini I. 6ІИНІ

NEW YORK.
La 21 septem

brie, secretarul 
de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a o- 
ferit un dejun în 
cinstea ministru
lui Afacerilor 
Externe al 
U.R.S.S., A. A. 
Oromîko.

După dejun, 
între D. Rusk șl 
A. A. Gromîko a 
.avut loc o 
vorbire în 
blenn care 
resează cele 
Părți.

Intîlnirea reprezentanților 
tinerilor țărani din Balcani

SOFIA.
Intîlnirea reprezentan

ților tirtOtîlOr țâțâni din 
Balcani și' tagiuhea Mă* 
rji Adtiarice îșl conti
nuă lucrările.

Au luat cuvîntul СОй* 
ducătorii delegațiilor de 
tineret din. R.P. Alba* 
aia, R.P.F. Iugoslavia. 
Cipru și Italia.

Pentru

Congresul internațional 
de speologie

VIENA
In capitala Austriei îșl desfășoară lucrările Cel 

de al ni-iea congres internațional de speologie la 
care participă delegați din 22 țirl.

La acest congres, R, P. Romfnă eate reprexen-

QOfl-
pro- 
inte* 
două

I tată de prof. Traiân’ Orghidan șl df. D. Cofflan.

admiterea R. P Chineze tn 0. N. U.
ADIS ABEBA (Agerpres).
Ziarele etiopiene sprijină ce

rerea de a se restabili drepturile 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U. Ziarul „Ethiopian He- 
rald“ iși pune întrebarea legiti
mă : „cum poate oare O.N.U. să 
se numească organizație repre
zentativă mondială cînd peste 
600 milioane de oameni nu au 
dreptul să-și spună cuvîntul în 
organele ei ? In ceea ce privește

———O-------------
SPORT

Rugbiștii din nou victorioși
După prețioasa victorie obținu

tă duminică în deplasare în fața 
echipei bucureștene I.T.B., iată 
că miercuri studenții au obținut 
o nouă victorie, ’de data aceasta scorul numai poate modificat, 
pe teren propriu în fața echipei 
Metalul Bucu
rești.

Jocul începe in nota de domi
nate a studenților care prin ac
țiunile liniei de treisferturi au 
ajuns de multe ori lingă buturile 
adverse fiind pe punctul de a 
deschide scorul.

Cu toate acestea cei care des
chid scorul sînt metalurgiștii, prin 
Mihalcea, la o bîlbîialâ a apără- . talurgiștii, după ce au luat con- 
rii studenților. încercarea este 
transforamtă de Cernat: 5—0 pen- 
tru Metalul. In continuare stu
denții atacă dezlănțuit și reușesc 
Să reducă scorul prin Sorin Ni- 
colcsou princr-o lovitură de pi-

I0AN ARAMA
secretarul comitetului orășșnșșc 

U.T.M. — Lupeni 

Din partea delegației 
tineretului roffiîfi a vor
bit Alexandru Kopandi, 
conducătorul delegației.

La sfîrșitul ședinței din 
21 iâpeembrie a fost des
chisă o expoziție a lu
crărilor da diplomă ale 
studenților de la acade
miile de artă din țările 
zonei balcanice li adtia- 
tice.

faptul că R. P. Chineză este o 
țară comunistă ți aparține lagă
rului socialist aceasta nu trebuie 
să constituie un impediment pen
tru participarea sa la O.N.U".

Ziarele cheamă la rezolvarea 
acestei probleme de pe poziții 
realiste și-și exprimă speranța 
că la cea de-a 18-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
R. P .Chineză va deveni membră 
a- acestei organizații internațio
nale.

ciot ctzută. Este minutul 30 $i 
scorul e 5—3 pentru Metalul.

Pînă la sfirșicul reprizei Știin
ța Petroșani rămîne în atac însă

La scluare petroșănenii intră 
hotărîți să schimbe rezultatul în <- 
favoarea lor. Ei insistă în atac, 
însă metalurgicii se apără bine. 
Totuși în minutul 70 la o acțiune 
perșonală Mateescu reușește să 
înscrie o încercare. Antimoianu 
transformă și scorul devine 8—5 
pentru Știința Petroșani.

Jocul a plăcut in special da
torită acțiunilor studenților. Me- 

(Bu-

ducerea, au căutat să mențină re
zultatul punind accentul mai 
pe apărare.

Arbitrajul lui Ilie Milea 
curești) a fost slab.

S-au remarcat: Mateescu

mult

(cel 
mai bun de pe teren), Rlmniceanu, 
Petrache, Grigoriev, Antimoianu, 
Drăcea (Știința Petroșani) și Ma- 
nole, Mihalcea, Craioveanu (Me
talul).

C.. TAtITU 
corespondent

I
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le Petroșani anunță că în
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Minerul —

din Lupeni. 
Minerul —

1.1.1. L
Organizează in seara zi

lei de sîmbătă 30 septembrie 
196І, de Ia orele 20 „BALUL 
STRUGURILOR'* in urmă
toarele localuri și localități 
dîn Valea Jiului,

Restaurantul 
Petroșani.

Casa corului
Restaurantul

Lupeni.
Cantina minieră din. Urî* 

câni.
Restaurantul Straja — 

Vulcan.
Bufetul 23 din Petrila. 
Bufetul 24 din Lonea.
Cu această ocazie se v» 

servi tradiționala pastramă 
de capră și diferite speciali
tăți la grătar. Diferite sur
prize vor distra publicul 
consumator.

Muzică și dans ptnă in 
zori.
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fLucrările Adunării Generale 
a O.

NEW YORK (Agerpres).
La 21 septembrie activitatea 

Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite a fost con
centrată asupra adoptării ordi- 
nei de zi a sesiunii.

In cadrul ședinței, sale de di
mineață, Comitetul General a e- 
xaminat problemele organizato
rice ale celei de-a 16-a sesiuni 
Și ordinea de zi care urmează 
să fie prezentată apoi spre con- 
fițmare Adunării Generale. Ma
joritatea problemelor de pe or
dinea de zi au fost incluse în 
unanimitate, fără nici un fel de 
obiecțiuni pentru a fi recoman
date Adunării Generale.

Reprezentanții Statelor Unite 
5І. Angliei au luat cuvîntul ex- 
punînd motivele în baza cărora 
guvernele celor două țări au 
propus includerea pe ordinea de 
zi a problemei „urgenței înche
ierii unui tratat cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arme 
nucleare sub un control interna
țional eficient". Reprezentantul 
S.U.A. a declarat cu acest pri
lej că Statele Unite au reluat 
experiențele nucleare subterane 
chipurile „în scopuri de auto
apărare" ca răspuns la reluarea 
exploziilor experimentale nuclea
re de către Uniunea Sovietică. 

\V. A. Zorin, reprezentantul
¥ ★

NEW YORK 22 (Agerpres). 
La 21 septembrie, în ședința 

de după-amiază a Comitetului 
general a continuat discutarea 
ordinei dte zi preliminare a ce
lei de-a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale. Reprezentantul S.U.Â., 
Stevenson a insistat pentru in
cluderea pe ordinea de zi a pro
blemei întitulate „Necesitatea 
imperioasă a încheierii acordu
lui cu privire la interzicerea ex
periențelor eu arma nucleară" 
ca- punct de sine stătător, sepa
rat de problema dezarmării ge
nerale și totale.

■ Reprezentantul Cehoslovaciei, 
Nosek, și reprezentantul Bulga
riei, Giobanov, s-au împotrivit 
disocierii artificiale a problemei 
experiențelor de problema unică 
a dezarmării.

Sub presiunea S.U.A. punctul 
; propus die Stevenson a fost însă 
inclus pe ordinea de zi prelimi- 

i nară cu 16 voturi, contra trei 
(Bulgaria, U.R.S.S. și Ceho
slovacia) și cu o abținere, aceea 
a Franței.

Comitetul general a decis să 
recomande Adunării Generale 
includerea pe ordinea de zi a 
punctului referitor la amenința- 

■ rea pentru pacea și securitatea 
generală care s-a ivit în urma 
noilor planuri de agresiune ale 
guvernul S.U.A. îndreptate îm
potriva guvernului revoluționar 
al Cubei. Au mai fost, de ase
menea, incluse pe ordinea de zi 
problema algeriană, problema 
neîndeplinirii de către Portuga
lia a hotărîrii O.N.U. referitoare 
la teritoriile care nu se autoad
ministrează, cu privire la situa
ția refugiaților din Angola, 
problema preîntîmpinării extin
derii armei nucleare și .alte pro
bleme.

Ca și în anii precedenți, din 
inițiativa țărilor participante la 
blocul agresiv S.E.A.T.O., pe 
ordinea de zi preliminară a se
siunii a fost inclusă așa-numita 
„problemă tibetană". Această 
propunere s-a lovit de o ripostă 
hotărîtă din partea delegaților

• țărilor socialiste.
Pentru prima oară după mulți 

ani, Statele Unite s-au văzut în 
situația de a nu fi în stare să 
blocheze discutarea în Adunarea 
Generală a problemei restabilirii ; 
drepturilor legitime ale Chinei 
la O.N.U.

In examinarea Comitetului i
general s-au aflat două propu- 1
neri: propunerea clar formulată 
a U.R.S.S. de a se include pe1 ] 
ordinea de zi a sesiunii problema 1 
restabilirii drepturilor legitime i 
al** Chinei la O.N.U. și propu- i |

N. U
U. R.S.S., a demascat inconsis
tența argumentației delegatului 
american. In ultimul timp — a 
declarat el — guvernul Statelor 
Un,ite a adoptat o serie de mă
suri cu caracter militar. Sporirea 
bugetului militar, chemarea а 
250.000 de rezerviști sub arme, 
sporirea garnizoanei americane 
în Berlinul occidental — iată 
■doar o enumerare sumară a ul
timelor măsuri militare aie 
S.U.A. Toate măsurile luate de 
Uniunea Sovietică — a spus
V. A. Zorin — au constituit un 
răspuns la măsurile S.U.A.

Referindu-se la propunerea 
anglo-americană de a se include 
problema experiențelor nucleare 
pe ordinea de zi, delegatul so
vietic a arătat că cele două țări 
caută să rupă această problemă 
de principala problemă a actua
lității — problema . dlezarmărif 
generale și totale care este în
scrisă pe ordinea de zi.

V. A. Zorîn a arătat că cere
rea celor două state de a se e- 
xamina separat problema înche
ierii tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare 
se face numai din considerente 
dte propagandă. Delegația sovie
tică — a spus el — va vota îm
potriva includerii 
pe ordinea de zi.

L. Brejnev a plecat 
în Finlanda

MOSCOVA 22 (Agerpres) 
TASS transmite :

La 21 septembrie președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Leonid Brejnev, a plecat 
fa* 
la 
di

Filanda într-o vizită oficială 
iimtația președintelui Republi- 
Fînlanda, Urho Kekkonen.

★
La 22 septembrie, L. I Brej

nev, președintele Prezidiului So- 
viețafui Suprem al U.R.S.S., a 
ЦЙ || Helsinki.

----- o—

acestui punct

¥
Noii Zeelandenerea nebuloasă a

„cu privire la reprezentarea Chi
nei în O.N.U.“.

Puterile occidentale, ridicînd 
problema reprezentării Chinei la 
O.N.U. — în felul cum este for
mulată de Noua Zeelandă — nu 
intenționează de loc să contri
buie la restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului chinez și 
la alungarea din O.N.U. a cian- 
kaișiștilor. Lucrul acesta a reie
șit și din discutarea propunerii 
Noii Zeelande în Comitetul gene
ral. Astfel delegatul american a de
clarat fără înconjur că guvernul 
său va depune eforturi pentru 
ca ciankaișistul „să continue să 
participe la lucrările O.N.U... ".

In apărarea drepturilor legi
time ale R.P. Chineze s-au pro
nunțat delegațiile țărilor socia
liste ■— U.R.S.S., Bulgaria, Ce
hoslovacia.

Comitetul general a recoman
dat includerea ambelor propu
neri pe ordinea de zi*a sesiunii.

Ca și în anii precedtențî, sub 
presiunea S.U.A., Comitetul a re
comandat includerea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a așa- 
numitei „probleme ungare".

In unanimitate Comitetul ge
neral a hotărît să recomande A- 
dunării Generale includerea pe 
ordinea de zi a punctului pre
zent., t de Uniunea Sovietică re
feritor la traducerea în viață a 
Declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale. In fața re
vendicării viguroase a popoare- i 
lor de a se pune pentru totdea
una capăt jugului rușinos al co
lonialismului, nici măcar colo
nialiștii și protectorii lor nu 
s-au încumetat să se opună 
propunerii sovietice.

Grevă de protest 

în Izrael
TEL АѴГѴ 22 (Agerpres) — 

TASS transmite:
. După cum informează ziarul 

i,Kol Haam", la 20 septembrie 
în orașul Nazaret a avut loc o 
grevă generală. Cauza directă a 
grevei a constituit-o împușcarea 
de către poliția de graniță izrae- 
liană a cinci tineri arabi locuitori 
ai Izraelului care, potrivit ver
siunii oficiale, „au încercat să 
treacă granița spre Gaza".

Funeraliile victimelor samavol
niciei polițienești, care au avut 
loc la 19 septembrie la Haifa și 
la care au participat 10.000 de 
persoane, s-au transformat într-o 
deihonstrație de protest 
politicii de discriminare 
primare națională a 
arabe din Izrael.

împotriva 
și de O" 
populația

----- O—

In Anglia stnt peste 317.Ѳ00

șomeri

LONDRA 22 (Agerpres)
Potrivit datelor publicate la 21 

septembrie de Ministerul Muncii 
al Marii Britanii, la 11 septem
brie în Anglia existau 317.000 de 
șomeri.

Chemarea Uniunii
BONN 22 (Agerpres)
Ziarul ^Deutsche Volkszeitung" 

relatează că Uniunea Germană a 
Păcii a cerut noului Bundestag 
să se întrunească cît mai curînd 
în prima sa ședință plenară și să 
treacă imediat la elaborarea pro
punerilor R.F.G. cu privire la în
cheierea Tratatului de pace ger
man ca problemă primordială

--------------------------o

7

Apelul
BUDAPESTA 22 (Agerpres)
In legătură cu sărbătorirea la 
octombrie a zilei internaționale

de luptă a tineretului împotriva 
provocărilor militare, secretariatul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat a chemat tineretul фп 
întreaga lume să lupte pentru 
menținerea păcii generale, pentru 
încheierea tratatului de pace cu 
cele două state germane.

Pentru restructurarea O.N.U. în conformitate 
cu schimbările survenite

TOKIO 
transmite :

Ziarul japonez „Hokkaido Sim- 
bun“ se pronunță pentru restruc
turarea O.N.U. în conformitate cu 
schimbările care s-au petrecut de 
la constituirea ei. 
ne, arată ziarul, 
O.N.U. s-a schimbat 
mitor în comparație 
cînd în Organizația 
Unite dominau țările 
în frunte cu Statele 
ceasta împrejurare arată ziarul, in
suflă speranțe luminoase în ce 
priveete viitorul O.N.U. și evolu-

22 (Agerpres) — TASS

„Se poate șpu- 
că aspectul 
în mod ui- 
cu vremea 
Națiunilor 
occidentale 

Unite". A-

ția evenimentelor internaționale.
Referindu-se la propunerea U- 

niunii Sovietice de a se stabili 
în O.N.U. un sistem de reprezen
tare a celor trei grupuri de țări, 
ziarul scrie : „Dacă avem în vedere 
faptul că ponderea țărilor neutre 
a crescut, atunci independent de. 
propunerea sovietică, datoria tu
turor membrilor O.N.U. 
studieze mai aprofundat 
problemă. Este necesar să 
cedeze la restructurarea 
ținîndu-se seama cel puțin 
dițiile reale ale vieții 
contemporane".

este să 
această 

se pro- 
O.N.U. 
de con- 
politice

Procesul participanților 
la „complotul de la Paris*

PARIS 22 (Agerpres).
Tribunalul militar special a 

pronunțat în seara de 21 sep
tembrie sentința în procesul 
particîpanților la așa-zisul „com
plot de l,a Paris". Acest proces 
este legat de puciul militaro- 
fascist din Algeria. După cum 
a reieșit din instrucția judiciară, 
generalul Jacques Faure, colone
lul Roland Vaudrey, Bernard 
Sabouret, căpitanul de Saint 
Remy, Jacques de Laroque, și 
alți acuzați (în total au fost de
ferite justiției 22 persoane), ur
mau ca paralel cu rebeliunea lui 
Salan și Challe din Alegria să 
provoace o rebeliune în metro
polă, să pună mîna pe institu
țiile guvernamentale și să preia 
puterea.

Tribunalul a cqndamnat pe 
generalul Faure și pe colonelul 
Vaudrey la cîte zece ani închi
soare, iar pe Bernard Sabouret 
la șapte ani închisoare. Alți pa
tru participant la „complotul de 
la Paris" au fost condamnați la 
închisoare pe diferite termene, 
15 persoane au fost achitate. A- 
trage atenția faptul că genera
lul Faure și o serie de alți acu
zați au avut în timpul procesu
lui o atitudine extrem de provo
catoare.

De această acțiune ostentativă
---------------------O

Noi acțiuni teroriste 
ale ultracolonialiștilor francezi 

PARIS 22 (Agerpres) 
Politica autorităților franceze 

care încurajează activitatea tero- 
ristă a ultracolonialiștilor se în
toarce tot mai mult împotriva lor 
însele. La 20 septembrie în plin 
centru al orașului Alger teroriștii 
din așa numita „organizație ar
mată secretă" au ucig un comisar 
de poliție. Acesta 
polițist care cade 
organizații.

Intre timp, atît 
și în metropolă, continuă să ex-

a elementelor ultraeolonialiste în 
sala Palatului de justiție din 
Paris se leagă manifestarea con
fraților lor din Algeria care au 
întrecut orice limită încurajați 
de faptul că nu au a se teme die 
pedeapsă. La ora 20 (ora locală) 
în momentul citirii sentinței de 
condamnare în procesul „com
plotului de la Paris" — din cau
za unei puternice explozii s-au 
prăbușit antenele postului de ra- 
dioteleviziune dintr-o suburbie a 
Algeriei. După cîteva minute a 
răsunat un puternic post de ra- 
dio-emisie clandestin și 
rii Algeriei au auzit: 
O.A.S." — „organizația 
secrete"
Gardy a amenințat că „O.A.S." 
„se va manifesta în curînd"* și 
a proferat acuzații împotrbța 
președintelui de Gaulle și a au
torităților. In încheiere el a Cfe- 
rut populației franceze din Al
geria să lupte pentru „Algeria 
franceză". După aceea, la micro
fon a luat cuvîntul „comandan
tul forțelor O.A.S. în Algeria și 
metropolă", fostul general Salan.

Atrage atenția faptul că a- 
ceasta este a doua diversiune 
din cursul ultimelor cîtorva săp- 
tămîni, oragnizată de elementele 
ultraeolonialiste care rămîn ne
pedepsite.

locuito-
„glasul 
armatei 

teroriste. Fostul general

este al doilea 
victimă acestei

în Algeria cît

Germane a Păcii
Uniunea Germană a Păcii cere, 
asemenea, noului Bundestag 
declare că este gata să ducă 
mai curînd tratative cu privire 
Tratatul de pace german și 
acest scop să stabilească
R.F.G. și R.D.G. un contact di
rect sau indirect prin state neutre 
sau prin O.N.U.

de 
să 
cît 
la 
în

între

F.M.T.D
Lupta pentru rezolvarea paș- 

nică a problemei germane, se 
spune printre altele în apelul 
F.M.T.D., constituie principala 
sarcină a tineretului anțiimperia- 
list și iubitor de pace de pe toate 

. continentele. F.M.T.D. cheamă ti
neretul din întreaga lume să tran
sforme ziua de 7 octombrie în
tr-o zi de luptă pentru reglemen
tarea pașnică a problemei germane 
și semnarea tratatului de pace cu 
cele două state germane, într-o zi 
de luptă împotriva războiului, pen
tru dezarmarea generală și c,on- 
trolată, precum și pentru lichida
rea tuturor bazelor militare 
pe teritoriile altor țări.

de

Trimiterea unor avioane 
suedeze în Congo

STOCKHOLM (Agerpres). — 
TAsS transmite :

La 20 septembrie, guvernul 
suedez a hotărît ca în confor
mitate cu cererea O.N.U.. să tri
mită în Congo patru avioane de 
vînătoare „1-29“ care vor fi 
puse la dispoziția Comandamen
tului trupelor O.N.U. din Ka
tanga pentru paza comunicații 
lor aeriene.

REDAGȚ1A SI ADMINISTRAȚIA I Petroșani, Stt. Gh. Gheorghiu* Dej ur. 56. TeL interurban 322 automat 269.

plodeze bombe. Numai în cursul 
zilei de 20 septembrie în orașul 
Alger s-au înregistrat 20 de ex- 
plbzii ale unor' bombe puse de ul- 
tracolonialiști. In noaptea de 20 
spre 21 septembrie, a explodat o 
bombă pe strada Saint-Ferdinand, 
la- locuința senatorului Chevalier 
din> partea partidului de guvernăm, 
mint U.N.R.

PR06RAM BE RADIO
24 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,30 Melodii populare 
romînești, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii, 10,30 Din crea
ția compozitorilor sovietici de 
muzică ușoară, 11,30 Vorbește 
Moscova ! 12,25 „Două inimi în. 
tr-un vals", muzică din operete, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șoară, 14,50 Din cele mai bune 
programe muzicale alcătuite de 
ascultători, 16,30 Program mu
zical la cererea oamenilor mun
cii aflați în stațiuni de odihnă, 
19,00 Concert din muzica po
poarelor sovietice, 19,30 Melo
dii... melodii — emisiune de mu
zică ușoară romînească, 20,00 
Teatru la microfon. Premiera: 
„Passacaglia" de Titus Popovicî. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzică 
ușoară, 8,30 Clubul voioșiei, 
9,00 Muzică populară romî
nească interpretată de tineri so
liști, 10,30 Revista presei străi
ne, 10,50 Festival muzical inter
național „Primăvara la Praga" 
— 1961, 12,30 Concert de estra
dă, 14,30 Cine știe cîștigă ! 15,15 
Uverturi și potpuriuri, 17,15 
Din poezia clasică chineză, 18,00 
Muzică ușoară, 19,30 Din fol
clorul popoarelor, 20,05 Muzică 
de dans, 21,15 Toamna oglin
dită în literatura noastră, 21,30 
Muzică de dans.

-----O-----
CINEMATOGRAFE

24 septembrie
PETROȘANI — 7 ---------

BRIE : Cîinele din 
AL. SAHIA : Dama 
PETRILA : Portretul 
noscut; LONEA : Avionul olea
că la ora 9; 
fost în zadar; 
sica își scoate 
CAN : Aveau 
DIA: Gîhtec de leagăn;
PENI : Dragostea te așteaptă..

NOIEM-
mlaștină; 
de 

unui
pică; 
necu-

LIVEZEN1 : N-a 
ANINOASA : Pi- 

ghiarele; VUL- 
19 ani; CRIVL 

LU-
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