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La invitația Comitetului 

Central al Partidului Munci
toresc Romin, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine, o dele
gație de partid și guvernamen
tală a RJ). Germane, condusă 
de tovarășul Walter Ulbricbt

usrae io 8.P, Moo
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al R. 
D. Germane, va face o vizită 
de prietenie în Republica 
Populară Romînă în a doua 
jumătate a lunii septembrie 
1962.

LA VISCOZA LUPENI

Succese însemnate în întrecere

I
La rezultatele frumoase obținute pînă acum în între- 1 
cerea socialistă, colectivul „Viscozei“ Lupeni adaugă noi ) 
succese. \

Angajamentul de a da peste sarcina de plan 6.000 kg. J 
fire a fost de mult îndeplinit. Mărit la 12.000 kg., anga- / 
jamentul constituie un puternic factor de mobilizare a ( 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor Ia munca pentru < 
depășirea planului de producție. Pe luna august planul fa- \ 
bricii a fost îndeplinit în proprție de 100,5 la sută, iar J 
calitatea firelor îmbunătățită cu 1,2 Ia sută. 1

Blocurile se înalță

Nume noi între fruntași 
k Despre filatorii care aplică 

inițiativa „La 2000 bobine fi
late nici una rebutată" se vor
bește cu mult respect în cele- 
lalte secții ale Viscozei. Pri- 

ț virile tuturor sînt ațintite a- 
supța acestora și graficul în- 
-tfererii arată tot mai mulți 
fruntași în lupta pentru bo
bine de bună calitate.

Alături de numele centrato- 
rilor Goșa Iosif, Ilinca Gheor- 
ghe, Lilă Constantin. Toldea 
Solomon, Prună Ștefan și Vîr- 
tosu Petru se înscriu altele noi, 
mai puțin cunoscute, cum sînt 
cele ale lui Szitko Carol, Ian- 
cu Petru și Cătineanu Viorel, 
Dintre filatori, muncitori me
diocri pînă mai ieri ca Nicol- 
cioiu loan. Cocolea Petru 
Creiniceanu Hie. Ferenczi Mi
hai, Vereș Vasile și alții, a- 
plicînd cu succes inițiativa 
„La 2000 bobine filate nici 
una rebutată" au devenit frun
tași.

S-a schimbat „oglinda" 
secț’ei

Muncitoarele din secția ră- 
subit numesc graficul secției 
^Oglindă"

„Oglinda" secției arată a- 
cum îndeplinirea integrală a 
angajamentelor luate de mun
citoarele secției pe luna au
gust. Iată numai cîteva cifre 
luate de pe grafic.

Lilă Paulina — angajament 
1200 kg. fire fără nici un re
but, realizat 2.305 kg.; Kar- 
poș Zorița — angajament 1200 
kg., realizat 2.463 kg. fire; Ber- 
ceanu Elisabeta — angajament 
1000 kg. fire, realizat 2.124 kg. 
La fel de bine se prezintă și 
muncitoarele Precup Veronica, 

Megheș Florică, Ciurtea Ma
ria, Szolloși Iuliana, Ceaușu 
Margareta, Naș Domnica și 
altele.

Bobine de buna calitate
Muncitoarele din secția bo- 

binaj se străduiesc să produ
că numai bobine de bună ca
litate. Majoritatea din ele 
s-au angajat să dea cîte 1000- 
1200 bobine de cea mai bună 
calitate, fără nici un rebut.

Brigada condusă de Iașchie- 
vici Albina a dat de fiecare 
muncitoare, așa cum s-a an
gajat, cîte 1.200 bobine fără' 
rebut. Rezultate frumoase au 
obținut și bobinatoarele Flo- 
ricel Ioana — 1.162 bobine, 
Rusu Ileana — 1.149 bobine și 
Axinte Florica — 1.097 bobine.

Mereu reînoită agitația vizuală de la mina Lupeni atrage 
atenția sutelor de muncitori, tehnicieni și ingineri din co
lectivul minei. Ea ține mereu trează atenția muncitorilor și 
tehnicienilor asupra principalelor obiective ale întrecerii: 
creșterea randam.entelor în abataje, calitate, economii la prețul 
de cost.

IN CLIȘEU : Un grup de mineri în fața unui grafic expus 
recent.

Șantierul Livezen; 
cunoaște o activitate 
susținută. De curînd 
a fost terminat blo
cul A zero, al 65- 
lea bloc din cartier 
prin predarea căruia 
numărul apartamen
telor de aici se ri
dică la 1.064.

In același timp 
se desfășoară din 
plin lucrările de 
construcție la alte a- 
proape 20 de blo

curi noi, dintre care 
o parte, cum sînt 
blocurile B zero, B 
1, B 2 sînt ridicate 
până la acoperiș, în 
unele lucrîndu-se și 
la tencuieli interioa
re. Cu intensitate se 
muncește, de aseme
nea, la noul drum de 
acces în cartier, la 
canalizarea pîrîului 
Slătinioara și cen
trala termică a gru
pului de blocuri. A-

TENCU1TORI FRUNTAȘI
Numele constructorului Vischi 

Iosif este cunoscut pe toate șan
tierele din Valea Jiului. Venit in 
bazinul nostru carbonifer cu 12 
ani în urmă, el a participat din 
plin la lucrările de construcție a 
noilor cartiere din diferite locali
tăți și în special la ridicarea Ora
șului nou Uricani.

In prezent, zidarul Vischi Io
sif conduce o brigadă de tencuieli 
exterioare, care s-a distins prin 
hărnicia ei la lucrările de la blo
curile 1, 9, 10 din cartierul Vis- 
coza și la ridicarea clădirii nou
lui complex al cooperației mește

ici s-au turnat majo
ritatea betoanelor, 
iar acum se toarnă 
buncherele de căr
bune.

Printre brigăzile 
harnice de pe acest 
șantier se numără 
cele conduse de zi
darii Roșu Dumitru, 
Moga Ioan, Pop 
Francisc, Kinal loan 
și altele care zi de 
zi își depășesc nor
mele de lucru.

șugărești din Lupeni. Acum, bri
gada lui Vischi lucrează la ten- 
cuirea exterioară a blocului 11 
Viscoza, ultimul bloc rămas încă 
netencuit din anii trecuți.

Prin lucrările de calitate pe ca
re le execută și prin folosirea 
chibzuită a materialelor, tencui- 
torii din brigada lui Vischi Iosif 
de pe șantierul Lupeni se numără 
printre constructorii fruntași ai 
șantierului.

Primeie lucrări 
de fermoficare 

a Vulcanului
Vechiul centru minier — Vul

canul — renaște în anii puterii 
populare la o viață nouă. Aici au 
fost ridicate pînă acum blocuri de 
locuințe și pavilioane cu aproape 
1000 de apartamente, cămine 
muncitorești, 7 magazine, o nouă 
școală cu 16 săli de clasă — care 
peste cîteva zile își primește pri
mii elevi — o alimentare cu apă. 
2 centrale termice și alte obiec
tive.

De curînd în Vulcan s-a des
chis un nou șantier : au început 
primele lucrări de termoficare a 
orașului.

In prezent se sapă șanțurile și 
se toarnă betonul armat pentru 
conducta de aducțiune a aburulu? 
necesar încălzirii blocurilor. Cons
tructorii de pe acest șantier sînt 
hotărîți să termine lucrările res
pective din Vulcan pînă la sfârșitul 
anului.

-------  ~nrt -------

Randament ca în cărbune

•.

Pe toate șantierele de construc
ții se desfășoară din plin lucrările 
de finisaje interioare și exterioare. 
Printre acestea se numără și zu
grăvelile exterioare cu vinacet 
(emulsie de masă plastică) care 
îmbracă cu o peliculă fină pere
ții. apărînd tencuiala de praf și 
apă. In Petroșani, asemenea lu- ‘ 
crări execută brigăzile zugravilor 
Jenei Dionisie și Corobae Cons
tantin la blocurile Livezeni, iar 
la Lupeni brigada lui Berciu Ghe- ‘ 
orghe.

IN CLIȘEU : Zugravii Dragu 
Marin, Bătinaș Isăilă, Matei Con
stantin și Răzăilă loan din bri
gada lui Berciu Gheorghe lucrînd 
la zugrăvirea cu vinacet a unui 
bloc din cartierul Viscoza.

------------------------ -----e—aeaaa-------------------------

Colectivul sectorului I Vulcan și-a redresat munca
Luni de-a rîndul sectorul I al 

minei Vulcan a rămas mereu în 
urmă față de sarcinile de plan. 
In perioada 1 ianuarie 1 august 
a.c. minusul de producție s-a ri
dicat la peste 7.000 tone de căr
bune cocsificabil. Majoritatea bri
găzilor erau sub plan.

Această stare de lucruri era o 
urmare a mai multor cauze. In 
primul rînd s-a întîrziat în pri
mele luni ale anului cu lucrările 
de pregătiri. înclinarea stratului 
15 s-a dovedit a fi mai mare de- 
cît cea prevăzută de geologi. A- 
cest lucru a cerut schimbarea me
todei de exploatare fixată inițial. 
Greutăți de acest gen s-au ivit 
și la lucrările de punere în ex
ploatare a noi cîmpuri miniere în 
stratele 17 și 18. In afară de a- 
ceasta s-au manifestat o serie de 
neajunsuri privind organizarea 
muncii în abataje și în aprovizio
narea ritmică cu materiale și goa- 

a brigăzilor de mineri.
Situația în care se găsea sec

torul a fost temeinic analizată în 
cursul lunii iulie de către condu
cerea minei și comitetul de partid, 

stabilindu-se măsurile cele mai 
potrivite pentru ridicarea secto
rului, în timpul cel mai scurt, la 
nivelul sarcinilor ce-i revin. Con
ducerea sectorului a trecut la a- 
plicarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menite să îmbunătă
țească activitatea minerilor de aici. 
S-a pus un mare accent pe în
deplinirea și depășirea lucrărilor 
de pregătire, pe creșterea viteze
lor de avansare a acestora. In a 
cest scop brigăzilor de la pregă
tiri li s-au asigurat condiții bune 
de lucru. S-a supravegheat îndea
proape ca ele să nu ducă lipsă de 
materiale și goale. Aceasta a fă
cut ca în luna august să fie termi
nate pregătirile și să intre în ex
ploatare un nou abataj cameră, 
iar planul de pregătiri să fie în
deplinit în proporție de 117,9 la 
sută.

Brigăzile de mineri din abataje 
au fost reorganizate. S-a trecut la 
o mai justă repartizare a forțe
lor de muncă, întărindu-se schim
burile și brigăzile mai slabe. Maiș
trii mineri și tehnicieni au fost 
repartizați să răspundă concret de 

planul cîte unei brigăzi, de felul 
cum ele își organizează lucrul în 
abataj. Transportul și aprovizio
narea s-au îmbunătățit simțitor.

Efortul minerilor, stimulat prin 
măsurile luate în vederea îmbună
tățirii condițiilor de muncă, s-a 
soldat în luna august cu reali
zări deosebite. Planul pe sector a 
fost depășit cu 5712 tone de căr
bune cocsificabil, iar randamentul 
obținut întrece pe cel planificat 
cu 444 kg. de cărbune pe post. 
Cele mai bune rezultate le-au do- 
bîndit minerii din brigăzile con
duse de Săbău Dumitru, Aldea 
loan și Zaharia Constantin care 
au muncit cu randamente mai 
mari decît cele prevăzute cu peste 
500 kg. de cărbune pe post. Se 
evidențiază, de asemenea, prin 
munca depusă maiștrii mineri Ka- 
lonsek Iosif, Dan Tiberiu și alții.

In primele 4 zile de muncă din 
septembrie minerii de aici conti
nuă să muncească cu spor. Ei au 
dat peste plan 106 tone de căr
bune. Acest lucru constituie cheză
șia că întregul colectiv muncește 
tot mai bine pentru a îndeplini 
în mod ritmic sarcinile de plan.

Sînt bine cunos
cute în întreagă 
Valea Jiului avan
sările mari pe ca
re le realizează, 
lună de lună, la 
mina Dilja, în ga
leria pe care o sa
pă, brigada condu
să de minerul De
meter Augustin. 
Care e ..secretul" 
celor peste 100 
metri înaintare 
realizați in galerie 
dublă care încu
nunează în fiecare 
lună munca bri
găzii ? In legătură

cu aceasta Deme
ter cu ortacii săi 
răspund :

— In creșterea 
productivității mun. 
cil stă tot „secre
tul" succeselor 
noastre. Folosim la 
ort tehnica nouă 
și pe această bază 
am reușit să ridi
căm randamentul 
muncii la înainta
re pînă la nivelul 
celui din cărbune.

Intr-adevăr, mi
nerii din brigada 
comunistului De. 
meter Augustin

Citirea ziarului, o necesitate
Citirea ziarului a devenit o 

necesitate pentru toți munci
torii sectorului II de la mina 
Aninoasa. Aceasta o arată și 
numărul de abonamente care 
crește lună de lună.

Pentru luna august, spre e- 
xemplu, au fost făcute peste 
330 de abonamente la diferite 

realizează în pia
tră un randament 
ce egalează pe ce! 
obtinut la lucrări
le în cărbune. In 
luna august, de 
exemplu, minerii 
brigăzii au reali
zat un randament 
de aproape 4 me-* 
tri cutii steril pe 
post, întrecînd 
randamentul pla
nificat cu peste 2 
m. c. steril/post. 
Pe această cale ei 
au obținut luna 
trecută o avansare 
in galerie de 130 
metri.

ziare și reviste. Dintre acestea 
la ziarul „Scînteia" s-au fă-i 
cut 55 de abonamente, la i 
„Scînteia tineretului" 62, la 
„Steagul roșu" 121, la „Mun
ca" 36 abonamente ceea ce, 
în raport cu efectivul secto
rului, reprezintă un număr 
destul de frumușel.



Printre noile construcții care se ridică în cartierul Braia II din Lupeni se numără și im
punătorul bloc D cu 90 apartamente care va avea o lungime de 120 metri.

IN CLIȘEU: Zidarii Păli van Petru, Costea Emil, Simon Gheorghe și Băltaru Octavian 
din brigada lui Arpad Adalbert exccutind primele lucrăiri de zidărie la acest bloc.

------- ............... —------------------------------

DiN I ȘCOLI ȘI UNIVERSITĂȚI 
U R S S |j PE PRINCIPII OBȘTEȘTI

Cărți noi

Oameni fără identitate
de C. TRICOLICI

Romanul „Oameni fără iden
titate" dezbate o tematică cu 
un caracter educativ și în a- 
celași timp atractiv pentru ti
neretul nostru : activitatea or
ganelor de stat, sprijinite în 
permanență de oamenii mun
cii, pentru depistarea și prin
derea unor spioni și diversio- 
niști strecurat! cu intenții duș
mănoase pe teritoriul patriei 
noastre de către o putere im
perialistă.

Autorul romanului demon
strează într-un mod convin
gător că orice acțiune dușmă
noasă, cu oricîtă dibăcie ar fi 
pregătită și desfășurată este 
sortită eșecului, se zdrobește 
de zidul monolit pe care po
porul nostru îl face pentru 
a-și apăra viață nouă.

Autorul prezintă ciocnirea 
permanentă între realitatea 
nouă a patriei și furia nepu
tincioasă a dușmanilor care ar 
vrea să instaureze vechile o- 
rinduieli de mizerie si exploa
tare. contrastul între chipul 
moral al oamenilor noi, cin
stiți și hidoșenia, descompu
nerea celor ce se pun în sluj
ba imperialismului.

„Oameni fără identitate" 
este un roman de aventuri 
care educă tineretul în spi
ritul vigilenței revoluționare, 
al dragostei și respectului pen
tru cei ce veghează la apăra
rea cuceririlor poporului, al 
disprețului și urii față de cei 
care fac jocul nedemn al im
perialismului.

—....- =--------

Nu de mult, cu prilejul unei consfătuiri de producție ținută 
la U.R.U.M.P., echipa de electricieni condusă de comunistul 
Pasca Francisc a primit drapelul de fruntașă în întrecerea 
socialistă.

Cu acest prilej Dane Alexa ndru, Jula loan și alți membri 
ai echipei s-au angajat să muncească și mai bine la întreți
nerea agregatelor din secția turnătorie.

„Mai sini și lipsuri66
Se spune că tineretul din 

orașul Vulcan știe să-și pe
treacă timpul liber. Și pe 
drept cuvînt. In fiecare săp- 
tămînă, alături de alte ac
țiuni, la club se organizează 
și joi ale tineretului. Menite 
să culturalizeze masa de tine
ret, să-i insufle dragostea pen
tru tot ceea ce e nou și fru
mos, pentru artă și cultură, 
aceste joi de tineret nu-șî a- 
ting întotdeauna scopul pro
pus. Cauza e lesne de înțeles. 
Comitetele de organizare a 
joilor de tineret, Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. și conducerea 
clubului nu depun destul in
teres în organizarea și popu
larizarea acestor acțiuni, în 
alegerea subiectelor lor în așa 
fel încît ele să fie întotdeauna 
atractive și în același timp 
educative.

Așa s-a întîmplat recent la 
clubul din Vulcan cu o joie 
de tineret pretinsă „model".

Sala frumos pavoazată și 
pregătită aștepta „evenimen
tul". Vine ora 18. Dar nu vin 
tinerii. Sala este goală. Se aș
teaptă. Se apropie ora 19... 
Trece ora 19... Sala continuă 
să rămînă goală. Se așteaptă 
în continuare. Organizatorii se 
agită. Sînt neliniștiți. E ora 20.

— Astăzi am dat chics cu 
joia fraților. Tovarășul Ba
ban, directorul clubului însă 
îi liniștește. Se uită la ceas.

— Imediat e ora 21 tova
răși și începe marea „joie".

— începe precis. Cam așa 
încep joile de tineret la noi. 
La ora 21 se termină filmul și 
tinerii vin la joie.

Eram nedumirit. Oare în
totdeauna încep așa joile de 
tineret la Vulcan ? s-au.. poa

te numai cele „model". O îl 
ceva și cu asta. Și totuși di
rectorul clubului a avut drep
tate. La ora 21, îndată ce s-a 
terminat filmul, cîteva perechi 
de tineri s-au și avîntat în vii
toarea dansului. A urmat a- 
poi o scurtă prezentare a ro
manului „Vii și morți" de Si- 
mionov, ascultată doar de ju
mătate din tinerii veniți la 
joie. Cealaltă jumătate! ? A 
absentat nemotivat. Curios lu
cru nu ? Totuși așa este. Cum 
au auzit că se va citi o scurtă 
recenzie, o mare parte din ti
neri, jumătatea despre care 
vorbeam, au și zbughit-o pe 
ușă afară. Deși intervenția to
varășului Chetroiu, secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Vulcan de a-i readuce în sală 
a fost imediată, totuși n-a 
reușit. Oare îi plictisesc pe ti
neri recenziile, conferințele, 
simpozioanele literare ? Nu. 
Pentru că cu ocazia altor joi, 
au venit în număr mare. A- 
tunci poate că recenziile nu sînt 
pregătite suficient, nu prezintă 
întotdeauna subiecte atrăgătoa
re, nu sînt prezentate pe în
țelesul tinerilor ?

Se pare că asta-i cauza. Ea 
va trebui să dea de gîniiit or
ganizatorilor care spun: Ce 
să’ facem tovarășe, „mai sînt 
și lipsuri". Și într-ădevăr așa 
este. Mai sînt lipsuri dar de 
organizare, lipsă de interes... 
Oare acestea nu pot fi înlă
turate ?

D. GHIONEA

Să folosim corect instalațiile de aragaz
Răspîndirea din ce în ce mai 

mare a gazelor combustibile pen
tru uzul casnic este o urmare di
rectă a grijii partidului pentru 
creșterea continuă al nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Utilizarea gazelor combustibile 
pentru uzul casnic prezintă mari 
avantaje din punct de vedere c- 
conomic și practic față de alte 
sisteme de încălzire. Tocmai de 
aceea numărul aparatelor care uti
lizează gaze combustibile a cres
cut în mod considerabil în Valea 
Jiului și crește continuu.

Practica arată însă că atunci 
cînd aceste instalații nu sînt fo
losite corect, conform instrucțiuni
lor, se pot produce accidente des
tul de grave care se termină de 
regulă cu incendii sau explozii. 
Acest lucru a dus la introduce
rea la noi în țară a unor prescrip
ții tehnice obligatorii privind mă
surile de siguranță pentru insta
lațiile de utilizare a gazului pe
trolier lichefiat.

Iată cîteva noțiuni despre ins
talațiile de gaze lichefiate (ara-

Universitățile și școlile popu
lare de cultură — noua formă 
de antrenare a oamenilor so
vietici în însușirea cît mai 
multor cunoștințe — cunosc 
în ultimii ani în Uniunea So
vietică o mare dezvoltare. Or
ganizate pe principii obștești, 
în toate colțurile țării — la 
orașe și sate, pe lingă fabrici 
și uzine, colhozuri și sovho
zuri — universitățile și școlile 
populare de cultură au deve
nit adevărate focare de auto
instruire și autoeducare a con
structorilor comunismului. In 
aceste școli ei își însușesc cu
noștințe din cele mai variate 
domenii — artă, muzică, eco
nomie, știință, progres tehnic, 
experiență înaintată.

La cele 7000 de universități 
și școli populare de cultură 
existente în prezent in U.R.S.S.. 
se adaugă zilnic altele noi.

Astfel, recent, la Tașkent, 
j capitala Uzbekistanului, s-a 

deschis primul conservator 
popular, funcționînd pe prin
cipii obștești, care grupează 
trei facultăți — vocală, de in
strumente populare, de cor și 
dirijare. Durata cursurilor este 
de patru ani și ele sînt pre-

----------------- Q-----------------

IN PAȘI DE DANS
Orchestra interpreta armo

nios frumoasele acorduri din 
melodia ,,Macarale“. Petre in
vită pe Lenuța și se avîntă în 
vîrtejul dansului, pierzîndu-se 
în mulțimea de perechi.

— Ce plăcut e să dansezi 
după o asemenea melodie. Și 
cît de frumos cîntă orchestra 
în seara asta...

— Minunat! De altfel tot 
ce ne înconjoară pare mai 
frumos ca în serile trecute. 
Orchestra bună, melodii ale
se, sala curată, luminată fluo
rescent...

— Și uite Petrică clți tineri 
au venit la dans, cred că dacă 
i-am număra sînt mai multi 
de două sute cinci zeci.

— Desigur. Dar cit de fru
mos sînt îmbrăcati, o adevă
rată paradă a modei. Se vede V. Q. 

----------------- e------------------

Oamenii muncii din Valea Jiului 
în excursii

Tot mai multi oameni ai 
muncii din Valea Jiului par
ticipă la excursiile organizate 
de filiala O.N.T. „Carpați" din 
Petroșani.

In acest an, de pildă, au fost 
organizate 86 de excursii în 
țară cu care ocazie 5218 oa
meni ai muncii de la exploa-

gaz) pe care oamenii muncii tre
buie să le cunoască.

Mașinile de gătit cu gaze care 
se fabrică la noi în țară, și care 
sînt omologate, pot funcționa fie 
cu gaz metan, fie cu gaz petro
lier lichefiat la presiunea de 200 
mm. coloană de apă. Ele se li
vrează din magazine cu toate pie
sele necesare pentru funcționare.

Toate mașinile de gătit sau so
bele omologate de acest gen au 
pe peretele din spate sau lateral 
o plăcuță indicatoare pe care 
scrie : denumirea fabricii producă
toare, indicativul mașinii, omolo
gat (anul) G.M. (gaz metan) 
G.P.L. (gaz petrolier lichefiat), se
ria de fabricare și controlul teh
nic de calitate (C.T.C.).

Mașinile se livrează cu o ins
trucțiune scrisă cuprinzînd modul 
de instalare și de folosire.

Buteliile de gaze petroliere li
chefiate (aragazul) se distribuie de 
întreprinderi, centre de distribuție 
sau la domiciliu prin distribuitori 
autorizați și conțin aproximativ 
12,5 kg. gaz. 

date de profesori și studenți 
din anii superiori ai Conser
vatorului de Stat din Tașkent. 
Ca și la celelalte universități 
și școli populare, și aici pro
fesorii țin cursurile în orele 
lor libere, fără a primi nici o 
retribuție.

O nouă universitate a ști
inței și tehnicii s-a deschis 
recent la Leningrad din ini
țiativa oamenilor de știință de 
la Institutul de ingineri fero
viari. Cursurile universității 
sînt frecventate de 800 de fe
roviari din Leningrad, care 
studiază aici cele mai noi rea
lizări ale științei și gîndirii 
tehnice mondiale în domeniul 
transportului.

O școală pentru însușirea 
de cunoștințe tehnice au or
ganizat și inginerii de la com
binatul de plumb din Zirea- 
novsk (Kazahstanul de est). 
Timp de doi ani, cei 150 de 
muncitori ai întreprinderii, 
care și-au exprimat dorința 
de a frecventa cursurile aces
tei școli, vor studia o serie de 
probleme din domeniul mine
ritului, la nivelul programu
lui prevăzut pentru școala teh
nică superioară.

că știu să se gospodărească ti
nerii noștri.

— Uite în dreapta pe ște
fan. Și-a cumpărat un cos
tum... clasa-ntîia. Asta ca să-1 
placă mai mult Anișoarei de el.

— Dar nici ea nu s-a lăsat 
mai prejos cu rochia ce o 
poartă.

...Asemenea conversații sînt 
purtate de toți tinerii care 
participă la serile tineretului. 
Aceste seri, care sînt din ce 
în ce mai plăcute, reunesc pen
tru cîteva ore pe cei care în 
adîncuri sau in ateliere mun
cesc cu hărnicie. Ele consti
tuie în același timp un bun 
prilej de consolidare a ade
văratelor prietenii, au deve
nit o părticică din multiplele 
distracții ale tineretului ani- 
nosean.

țările miniere, întreprinderi și 
instituții din Valea Jiului au 
vizitat diferite orașe cum sînt: 
București, Brașov, Ploiești, Ti
mișoara, Cluj precum și alte 
locuri pitorești din tară.

Alți 97 de turiști au vizitat 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulga
ria și Ungaria.

O butelie poate alimenta maxi
mum toate arzătoarele de la ma
șinile de gătit sau un arzător 
mare și cuptorul. Gazele liche
fiate au o putere de încălzire de 
aproape 3,5 ori mai mare decit 
gazul metan.

Buteliile de aragaz se transportă 
numai cu piulița de siguranță și 
capacul de protecție montate în 
poziție verticală și se feresc de 
orice lovituri, deformări, expuner 
la soare sau la căldură.

In încăperea unde urmează si 
fie folosită, butelia se așează io 
mod obligator la cel puțin 2 
metri de orice sursă de încălzire 
(sobe, radiatoare, calorifere etc.' 
și la o distanță de 0,5—1 metri 
de aparatul consumator de gaz< 
pe care-1 alimentează.

Buteliile de rezervă se depozi
tează în poziție verticală, cu robi
netul închis, cu piulița de smțu- 
ranță și capacul de protecție îi.in 
tate. Depozitarea buteliilor de re 
zervă pline sau goale nu est 
admisă în încăperea unde sînt a 
parate de utilizare. Încăperile d



Din experiența colectivelor fruntașe RAID ANCHETA

*
o lună încheiată cu succes 
de minerii aninosem

Prin magazinele orașului Lupeni

*

Realizările 
ție de către 
ninoasa cresc 
nerii de aici 
multe tone de cărbune date peste 
plan și o creștere continuă a pro
ductivității muncii. Plusul de pro
ducție a crescut de la începutul a- 
nului la 19.500 tone din care 
3268 tone au fost date în luna 
august. Productivitatea medie ob
ținută întrece pe cea planificată 
cn 70 kg. de cărbune pe post

La succesele de pe luna trecută 
a contribuit în primul rînd colec
tivul sectorului I Aninoasa. Din 
abatajele acestui sector au fost ex 
trase peste plan 2475 
cărbune, 
au fost 
brigăzile 
rel. Sass 
Bojte Adalbert care, muncind cu 
un randament mult mai mare de
cât cel planificat au dat peste plan 
între 300 și 590 tone de 
Rezultate asemănătoare 
ținut și minerii sectorului

Colectivul acestui
Sat peste sarci

obținute în produc- 
colectivul minei A- 
lună de lună. Mi- 
raportează tot mai

tone de 
Cele mai bune rezultate 
obținute de minerii din 
conduse de Cristea Au- 
Teodor, Roman Petru și

*

cărbune, 
au ob- 
IV Pri- 

sector a 
-St peste sarcina planificată 2.211 
tone cărbune și a sporit produc
tivitatea muncii de la 2,400 la 
2.670 tone de cărbune pe post 
In fruntea întrecerii la acest sec
tor se află brigada condusă de 
Șteț Petru. Pe luna august această 
brigadă a extras peste plan 
tone cărbune. Pe baza acestei 
Uzări brigada lui Șteț Petru 
situat în fruntea întrecerii 
mină. Realizări frumoase au 
ținut și brigăzile conduse de 
siu Remus ți Ianc Victor.

Conducerile celor două 
toate, ajutate de colectivele 
toarelor VUI-electro-mecanic și VI 
transport, și-au îndreptat atenția 
spre înzestrarea tehnică a abata 
jelor, spre întreținerea și folosirea 
din plin a tuturor utilajelor 
jnstalațiilor.

‘ Așa de exemplu, la sectorul IV 
Priboi au fost montate în cursul 
lunii august trei transportoare 
blindate la abatajele cameră nr. 
4,5 și 7 și un transportor blindat 
la abatajul cameră nr- 10 din sec
torul I. S*a montat, de asemenea, 
un transportor SKR-11 în abatajul 
cameră nr. 13 din sectorul 
torită acestui fapt, 
din aceste locuri de 
extrase peste plan 
650 tone cărbune, 
vitatea muncii a crescut cu 1,50— 
2,10 tone de cărbune pe post.

Pentru o bună desfășurare a 
muncii, colectivul sectorului VIII

de la 
muncă 

între

colectivului de la 
transportul atît în 

și la suprafață s-a 
cele mai bune con- 

defecțiuni de la 
care deservea sto 
au fost lichidate 
unui transportor

electro-mecanic a reparat și pus 
în funcțiune în raza de activitate 
a acestor sectoare 5 pompe de 
3000 litri pe minut, 4 pompe 
pneumatice de 250 litri pe mi
nut ; 7 transportoare T.P.-1 și 
4 SKR precum și 7 ventilatoare 
pneumatice. Au fost reparate 430 
de vagonete cu care s-a completat 
necesarul.

Prin grija 
sectorul VI, 
subteran cît 
desfășurat în
dițiuni. Desele 
lanțul elevator 
cui de avarii 
prin montarea
blindat S-a reparat instalația de 
acționare a teri conului nr. 2. lu
cru care a dus la haldarea la 
timp a sterilului și deci la eli
berarea unui număr mare de va
gonete necesare la transportul căr
bunelui din abataje.

Printr-o bună organizare a 
muncii, și în urma măsurilor luate, 
colectivele celor două sectoare au 
obținut 
primele 
In ziua 
minerii

bune rezultate chiar din 
zile ale lunii septembrie 
de 1 septembrie, de pildă, 
sectorului I au dat peste

plan 154 tone aărbune, iar cei de 
1a sectorul IV Priboi 52 
bune. Aceasta înseamnă 
rii de aici sînt hotărîți 
sească condițiile create
obține în cursul lunii septembrie 
și lunile următoare noi și tot mat 
frumoase succese în producție.

tone câr
că mine- 
să folo- 

pentru a
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A devenit un lucru obî șnuit pentru zilele noastre 
vedem peste tot magazine moderne, bine aprovizionate 
mărfuri, cu personal atent care nu precupețește nici 
efort pentru deservirea civl lizată a cumpărătorilor.

In locul maghernițelor de odinioară, în Lupeni au luat 
ființă magazine moderne, dotate cu frigidere, mașini de tă 
iat mezeluri, magazii de mă rfuri și ambalaje.

Redacția ziarului „Steagul roșu" a organizat un raid 
anchetă prin magazinele din cartierele periferice din Lupeni 
cu scopul de a populariza succesele obținute In muncă de 
lucrătorii din aceste magazine precum și de a combate 
lipsurile care se mai fac st mțite pe alocuri.

Cu acest prilej au fost vizitate magazinele alimentare 
și de legume și fructe din cartierele 80 Case, Lopșteln. 
Braia, Viscoza și Ștefan.

Redăm mai jos constată rile noastre.

să 
cu 

un
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uient mai variat de paste ia 
noase și de produse zaharoa 
s>e. Asemenea neajunsuri sint 
„justificate" de tovarășii de la' 
I.C.R.A. Petroșani eu Insufi-: 
ciența mijloacelor de transa 
port. Dar oare gestionarii aJ 
cestor' magazine n-au nici o 
vină, n-o fi și o lipsă de in
teres din partea acestora, calci 
altfel nu se explică de ce ma
gazinele conduse de ei sînt' 
mai slab aprovizionate decît 
celelalte ?

Igienă și bună deservire
Unitatea alimentară nr. 62, 

gestionar Brașoveanu Francisc, 
este vizitată zilnic de sute de 
cumpărători. Chiar de al in
trare, localul atrage atenția 
prin ambianța sa plăcută, fn 
rafturi mărfurile sînt orin 
duite atrăgător. Abundența de 
produse arată că magazinul 
este bine aprovizionat. Fieca
re obiect (mașină de tăiat me
zeluri. frigiderele. cîntarele 
etc.) strălucesc de curățenia 
De asemenea, ținuta vinză 
toarelor Sibișan Olga. Pavlov- 
schi Margareta. Medrea Ml 
nerva și Petcu Ana este dem
nă de laudă.

La fel se prezintă și maga 
zinul alimentar nr. 77 situat 
In centrul cartierului Viscora

Nu aceeași situație poate fi 
Intilnită însă in magazinele 
alimentare nr. 76 șl 68 (ges
tionari Pițu Matei

Lipsă de

(gestionar Nivelt Iosif). In a 
cest an magazinul are un plan 
majorat cu aproape 2.000.00U 
lei fată de cel din anul tre
cut. Nu de mult aici s-au fă 
cut reparații și zugrăveli, dar 
in tot acest timp deservirea 
cumpărătorilor nu a încetat 
Cu marfa mutată dintr-un loc 
intr-altul — după cum cereau 
lucrările de reparații — per
sonalul magazinului a satis 
făcut cerințele cumpărătorilor.

In luna august, ca și in ce
lelalte luni ale anului, planul 
magazinului a fost îndeplinit 
și depășit. Pini In ziua de 29 
august personalul magazinului 
a desfăcut mărfuri In valoare 
ae peste un milion lei și n-a 
avut nici o reclamatle.

interes

I. Da- 
fiecare 

au fost
250—

iar producă -

depozitare trebuie să îndeplinească 
următoarele 
nivelul șau 
fie aerisite 
cel puțin o 
exterior.

Regulatorul de presiune este o 
piesă intermediară amplasată între 
butelie și consumator cu menirea 
de a asigura o presiune și un 
debit mai scăzut și constant de 
gaze. Această piesă asigură în 
mare măsură funcționarea corectă 
a instalației. Regulatorul de pre
siune nu poate fi reparat sau re
glat sub nici un motiv decît 
numai de persoane autorizate. 
Furtunul de cauciuc asigură le
gătura între regulator și aparatul 

• consumator. In nici un caz nu 
este admis să se folosească fur
tun de cauciuc care prezintă lăr
giri la capete, crăpături sau poro- 
zități. Dimensiunile furtunului 
sînt: 1.000—1.100 mm. lungime, 
6 mm. diametrul interior, mini
mum 12 mm. diametrul exterior. 
Durata de funcționare a unui fur
tun de cauciuc STAS 3078/1952 
este de 2 ani de la data fabricării 
Mie.

'• erificarea instalației sau proba

condițiuni: să fie ia 
deasupra solului, să 
în permanență avînd 
fereastră deschisă în

C. DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

Printre brigăzile fruntașe de la preparația Lupeni se numă
ră și cea condusă de Gyorgy Ștefan de la secția spălare. In 
întrecerea pentru o producție de calitate această brigadă reali
zează lunar un punctaj sporit și înscrie pe grafic depășiri de 
normă cuprinse intre 5—9 la sută.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii discutînd îna
inte de a intra in șut despre realizările obținute.

după stingerea flăcării arzătorului 
se va închide robinetul de mani
pulare a acestuia.

In cazul în care în timpul func
ționării instalației se simte mi
rosul specific al gazului, flacăra 
arde în mod neobișnuit sau se 
observă orice altă defecțiune, 
consumatorii sînt obligați să în
trerupă imediat funcționarea ins
talației, să stingă toate focurile, 
să nu aprindă jigări, luminări, 
lămpi etc., să evite manipularea 
întrerupătoarelor de lumină elec
trică etc, să aerisească imediat 
încăperea respectivă și să anunțe 
imediat întreprinderea distribui
toare (de unde se aprovizionează 
cu aragaz).

Orice accident indiferent 
gravitatea lui, consumatorul 
obligația să-l anunțe imediat 
treprinderii distribuitoare care
trimite un delegat la fața locului.

Folosind corect, conform instruc
țiunilor instalațiile de gaze liche
fiate și supraveghindu-le continuu 
în timpul folosirii, consumatorii 
de „aragaz" pot fi siguri de buna 
funcționare a lor și de faptul că 
vor fi feriți de neplăceri și acci
dente. I. C.

de etanșeitate se face numai cu 
apă cu săpun și nu cu flacără des
chisă așa cum obișnuiesc unii.

Proba de etanșeitate începe prin 
deschiderea înceată a robinetului 
buteliei observîndu-se dacă nu se 
aude vreun zgomot de ieșire cu 
presiune a gazului, sau dacă nu 
se simte miros de gaz (miros ca
re seamănă cu cel al ouălor stri
cate). Proba de etanșeitate se 
face : înainte de punerea în func
țiune a aparatelor și instalațiilor 
la schimbarea buteliilor și ori de 
cite ori se fac manipulări la vre
unul din racorduri. Cu acest pri
lej se verifică locul de înșurubare 
a regulatorului la butelie și punc
tele de legătură ale furtunului cu 
regulatorul și aparatul de utilizare.

Dacă în urma probelor se cons
tată că nu există 
se poate 
râtul-

Pentru 
mai întîi 
va deschide robinetul 
lare a arzătorului ce 
fie aprins.

La scoaterea din 
instalației se va închide întîi ro
binetul cu ventil al buteliei și,

pune în

aceasta
chibritul

scăpări de gaze 
funcțiune apa-

de 
are 
in- 
va

se 
iar

va aprinde 
pe urmă se 
de manipu- 
urmează să

funcțiune a

loan). Aspectul interior din a- 
ceste magazine oglindește ne
glijență. Aici curățenia lasă 
de dorit. Mărfurile nu sint a 
ranjate și păstrate in condiții 
igienice, iar atitudinea perso
nalului nu 
vărășească.

In aceste 
simte lipsa
tate cum sint preparatele șl 
conservele din carne si 
me, brînză de oaie, un

este totdeauna to-

magazine se re 
unor mărfuri cău

O întrebare

Iegu 
sorti

care
In ultimul timp rampa de 

descărcare a produselor adu
se spre desfacere de către 
O.A.D.L.F. la Lupeni nu mai 
corespundea cerințelor. Ca ur
mare ea a fost mutată într-un 
loc unde terenul a permis a- 
menajarea unui șopron în ca
re se face sortarea 
rea mărfurilor 
O.A.D.L.F. Măsura 
bună și dovedește
pentru ca mărfurile să ajun
gă cit mai repede la cumpă
rători.

Dar inexplicabilă este slaba 
Aprovizionare cu mărfuri de 
sezon a unităților O.A.D.L.F. 
din Lupeni. Cartofi, fasole us-

si distribui - 
unităților 

luată este 
preocupare

★

C O N C
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Din cele constatate reiese 
că majoritatea lucrătorilor 
comerciali din Lupeni se stră
duiesc și reușesc să se achite 
de sarcinile ce le stau în fa
ță. Acolo unde s-a dovedit 
interes și preocupare, atît 
prezentarea mărfurilor cît și 
desfacerea lor și deservirea 
cumpărătorilor sînt demne 
de laudă. Unde domnește 
indisciplina și lipsa de inte
res, atît aspectul magazine
lor, aprovizionarea lor, cit și 
păstrarea produselor și de
servirea lasă de dorit.

Aceasta fiind situația se 
impune îmbunătățirea apro
vizionării unităților de des
facere cu produse cît mai 
variate de conserve și pre
parate de came, zaharoase, 
brînzeturi și paste făinoase. 
De asemenea, este necesar 
să se acorde mai mult inte
res pentru dotarea magazi
nelor cu mobilier și utilaje

Magazine vitregite
Magazinul alimentar nr. 151, 

Ișl realizează aproape în fie
care lună sarcinile de plan. 
Dar cu cită greutate! Cînd ’ 
afară plouă, plouă șl în ma
gazin. Dușumelele șubrede se 
îndoaie sub povara pașilor 
cumpărătorilor, Iar șoarecii 
mișună printre mărfuri. încer
carea gestionarului .Szllâgyi 
Ștefan de a opri ploaia și de' 
a distruge șoarecii nu este de 
loc sprijinită de conducerea 
O.C.L. Petroșani. Magazinul 
are nevoie de un frigider, mo
bilierul și utilajele șint neco
respunzătoare.

De mai bine de o luna la 
magazinul alimentar nr. 73 
frigiderul nu mai funcționea
ză. Gestionara Magda Elena a 
cerut organelor de resort să 
trimită un specialist pentru 
repararea frigiderului. Acesta 
Intîrzie însă să sosească. Așa 
se explică de ce In acest ma
gazin lipsesc zile de-a riridul 
mezelurile, brînzeturîle și alte 
mărfuri ușor alterabile, iar 
untul și untura aflate în ma
gazin nu îmbie la cumpărare.

Pe bună dreptate, Pok Ana, 
Dimofte Dumitru, Iancu Fră- 
sina, Băloiu Valentin, Timofte 
Lucia și alți cumpărători spun 
că aceste magazine sînt „vi
tregite*' și își exprimă nemul
țumirea față de nepăsarea do
vedită de 
Alimentara 
remedierea

conducerea O.C.L. 
Petroșani față de 
acestei situații.

așteaptă
cată, varză, castraveți, ceapă, 
ardei, lipsesc zile întregi din 
magazine. De legume proaspe
te nici nu se poate vorbi.

— Din cauză că nu avem 
decît roșii, mere, bulion și... 
otet — afirmă vînzătorul Bol- 
dor Ștefan de la unitatea 
O.A.D.L.F. nr. 13 — avem dis
cuții neplăcute cu gospodinele.

De ce lipsec atît de mul
te produse din magazinele 
O.A.D.L.F. din Lupeni ? Iată 
întrebarea la care trebuie să 
răspundă conducerea O.A.D.L.F. 
Petroșani cu măsuri concrete 
pentru 
zlonării 
peni.

răspuns

îmbunătățirea aprovi- 
magazinelor din Lu-

★
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cit și pentru între-moderne

ținerea celor existente. £
Organizațiile de partid din | 

unitățile comerciale din Lu- > 
peni sînt chemate să îndru
me și să controleze modul 
de aprovizionare a magazi
nelor și de desfacere a pro
duselor alimentare și legu
micole. Să imprime lucrăto
rilor din comerț o înaltă con
știinciozitate și răspundere 
în muncă. La rîndul lor, or
ganizațiile II.T.M. și de sin
dicat vor trebui să lupte 
pentru antrenarea tuturor 
lucrătorilor din comerț în 
întrecerea socialistă si să ve
gheze asupra îndeplinirii o- 
biectivelor de întrecere cît și 
pentru lichidarea lipsurilor 
semnalate pentru îmbunătă
țirea aprovizionării și deser
virii populației din Lupeni.

î

M. MICA 5 
A. NICHIFOKEL j



(Agerpres)

1®BJ)

Iuri Gagarin invitat 
în Danemarca

MOSCOVA 5 
TASS transmite :

La 5 septembrie 
naut Iuri Gagarin
Copenhaga. El a fost 
Danemarca de Uniunea 
din Copenhaga și de 
„Danemarca-U.R.S.S.**.

Danemarca este a 25-a țară 
pe care o vizitează cosmonautul 
sovietic

(Agerpres)
pilotul cosmo - 

a plecat la 
invitat în 
ziariștilor 
Asociația

HAVANA 5 
TASS transmite :

Poporul din Cuba a salutat cu 
deosebită satisfacție comunicatul 
sovieto-cuban cu privire la lăr
girea ajutorului acordat Cubei de 
LTniunea Sovietică, care a fost sem 
nat la Moscova.

In întreaga țară au avut lor 
adunări și mitinguri ai căror par-

La Guantanamo

Soldații americani au deschis 
din nou focul

HAVANA 5 (Agerpres-)
Clica militaristă americană con

tinuă provocările împotriva Cubei- 
După cum anunță Ministerul For
țelor Armate Revoluționare al

Cubei, la 2 septembrie soldații a- 
mericani de pe baza maritimă 
militară a S.U.A. din Guantanamo 
au deschis de 43 de ori foc asupra 
posturilor de pază cubane

O I
Lucrările Congresului sindicatelor 

britanice
BLACKPOOL 5 (Agerpres)
Ședința din dimineața zilei de 

4 septembrie a Congresului sin
dicatelor britanice a fost consa
crată discutării problemelor pri
vind condițiile de muncă ale mun
citorilor englezi. Spre examinarea 
Congresului au fost prezentate 
zoluții asupra unor probleme 
ocrotirea sănătății, asigurarea 
curității muncii, despăgubirii în
de accidente etc. Potrivit datelor 
citate în cuvîntarea reprezentan
tului sindicatului național al mun
citorilor din industria poligrafică 
și hîrtiei, la întreprinderile din 
Anglia au loc într-un an apro
ximativ 800.000 de accidente de 
muncă sau cazuri de îmbolnăviri 
profesionale. Numai anul trecut

re-
ca 

se- 
caz

din cauza accidentelor în produc
ție au murit 660 de muncitori.

După cum a declarat delegatul 
sindicatului unit al muncitorilor 
din industria de prelucrare a lem 
nului, 4,5 milioane de muncitori 
din această ramură a industriei 
trăiesc în mizerie.

In Anglia este un lucru obiș
nuit ca în caz de reducere a pro
ducției, muncitorii să fie conce- 
diați fără să li se plătească des
păgubiri.

Delegații la congres au adop
tat o rezoluție în care cer să fie 
îmbunătățit sistemul ocrotirii să
nătății, să se construiască noi spi
tale, să se desființeze plata pentru 
asistența medicală.

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

ticipanți și-au exprimat în una - 
nimitate recunoștința poporului 
sovietic pentru acest ajutor.

Ziarele „Noticias de Hoy“. 
„El Mundo'*, „Revolution** și alte 
ziare subliniază în articolele con
sacrate rezultatelor vizitei în II- 
niunea Sovietică a membrilor 
Conducerii Naționale a Organiza
țiilor Revoluționare Integrate din 
Cuba — Ernesto Guevara Cerna 
și Emilio Aragones Navarro — 
că tratativele duse de delegația 
guvernamentală a Cubei cu con
ducătorii U.R.S.S. au pentru Cubn 
o importantă extrem de mare

Acordul încheiat între Cuba și 
Uniunea Sovietică, scrie ziarul 
„Noticias de Hoy“, contribuie la 
dezvoltarea și întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare frățeas
că între popoarele sovietic și cuban 
în interesul realizării țelurilor co
mune : construirea unei societăți 
echitabile și apărarea păcii în în
treaga lume. Acest acord întăreș
te încrederea fiecărui cetățean al 
Cubei în invincibilitatea revoluției 
din Cuba, in triumful inevitabil al 
•ocialismului în Cuba, în lichida - 
rea definitivă a exploatării omu
lui de către om și în crearea um>> 
belșug de bunuri materiale si spi 
rituale pentru popor.

Aplanarea crizei
ALGER 5 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Situația politică din Alger s-a 

schimbat brusc. La 4 septembrie 
după-amiază, din oraș au fost re
trase toate unitățile districtelor 
militare 3 și 4. Pe neașteptate 
s-a anunțat că la Casbah se va 
tine o conferință de presă a Bi
roului Politic al Frontului de Eli
berare Națională. In prezența lui 
Ben Bella, membru al Biroului 
Politic și vicepreședinte al 
G.P.R.A., M. Khider, membru al 
Biroului Politic al F.L.N., a de
clarat corespondenților de presă 
că „revoluția algeriană a mai 
trecut printr-o criză a puterii** 
Această criză a arătat el, este o 
consecință a crizei care s-a pro
dus acum trei luni la Tripoli (la 
sesiunea Consiliului Național al 
revoluției algeriene — n. cor.). 
La conferința de presă s-a arătat 
că imediat după alegeri Biroul 
Politic va transmite organului nou 
ales toate funcțiile puterii de stat.

Khider a criticat poziția adop
tată de Ben Khedda, președintele 
G.P.R.A., în timpul recentei crize 
politice.

politice algeriene
La 4 septembrie, in centrul o- 

rașului a avut loc un miting de 
masă, la care au participat Ben 
Bella și Bitat, membri ai Birou
lui Politic al F.L-N. Luind euvin- 
tul la miting, Ben Bella a de
clarat că criza a luat sfirșit Noi 
am învins, a subliniat el, nu pen
tru că soldații districtului militar 
4 au părăsit orașul, ci pentru că 
poporul și-a manifestat voința. El 
a reafirmat aă Biroul Politic al 
F.LN. își reia activitatea la Al
ger-

Deși succesul Biroului Politic 
al Fi.N. nu stârnea îndoieli, o 
asemenea schimbare bruscă a si
tuației din țară a constituit pentru 
mulți o surpriză. Miercuri, ziarele 
au inserat un comunicat cu pri
vire la acordul încheiat intre Bi
roul Politic al F-L.N. și coman
damentul districtului militar nr. 4 
dar nu se precizează în ce constă 
esența acestui acord. In orice caz, 
în urma aplanării crizei, sitj^iția 
Biroului Politic al F.L.N. a de.e 
nit mult mai trainică decît a fost 
în trecut.

O

protest a 
adresată

Răspunsul guvernului american 
la nota de protest sovietică

WASHINGTON 5 (Agerpres!
TASS transmite :

La 4 septembrie, în cadrul une> 
conferințe de presă, J. Reap, re
prezentantul departamentului de 
Stat pentru problemele presei n 
dat citire răspunsului guvernul^ 
american la nota de 
guvernului U.R.S.S.
guvernului S.U.A. la 4 septem
brie în legătură cu violarea gro
solană de către un avion de spio
naj american a frontierei de stat 
a Uniunii Sovietice. Guvernul 
S.U.A. este nevoit, deși cu re
zerve, să recunoască că la 30 au
gust un avion de „patrulare** a- 
parținînd forțelor aeriene militare 
ale S.U.A. a violat spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice în re
giunea insulei Sahalin.

In răspunsul guvernului S.U.A. 
se subliniază că dacă violarea „a 
avut loc în realitate** ea a fost 
„nepremediată** și s-ar putea să 
fi fost provocată de „un vînt pu- 
ternic**, care ar fi obligat pilotul 
să se abată „în mod involuntar** 
de la itinerariul stabilit

Guvernul S.U.A. declară că po
litica sa „în privința zborurilor 
deasupra teritoriului sovietic nn 
s-a modificat 
aceeași cum a 
ședințe la 25 
dică rămîne 
dat de el de
rurile avioanelor 
nn se 
avioanele americane a frontiere
lor sovietice. Guvernul S.U.A. de
clară de asemenea că reexaminea-

cu nimic și cămine 
fost expusă de pre- 
ianuarie 1961“, a- 

în vigoare ordinul 
a nu se relua zbo- 

„U-2“ și de a 
comite violarea de către

me-ză măsurile de precauțiune, 
nite „să preîntâmpine asemenea 
incidente**.

Corespondenții au întrebat de 
ce în răspunsul american avionul 
infractor este denumit avion de 
„patrulare** și nu se 
acestui avion, 
partamentului 
cut că acesta 
avion „U-2“, 
la întrebarea

arată tipul 
Reprezentantul De- 
de Stat a recunos- 
era într-adevăr un 
însă nu a răspuns 

ce ;-a fost pusă.

Situația din Saigon devine 
nesigură
toritâțile diemiste au înființat o 
nouă forța de represiune denu
mită „forța specială de șoc a po
litiei1' căreia i s-a încredințat pa
za principalelor instituții.

Costul vieții a crescut toarte 
mult la Saigon s> specula este în 
floare.

In mod frecvent, continuă «- 
genția. trupele diemiste întreprind 
raiduri în diverse cartiere ale ora
șului, masacrind populația. Auto
ritățile se străduiesc să înăbușe 
chiar și cea mai mică acțiune de 
protest. Astfel un grup de ele
mente burgheze antidiemiste au 
trimis 
Saigon o scrisoare deschisă în ca
re fac 
tre autoritățile diemiste a unui 
grup de 60 dc personalități bur
gheze care s-au pronunțat pentru 
crearea unui post de prim mi
nistru care să preia unele din s- 
tribuțiile lui Diem.

fot mai
SAIGQN 5 (Agerpres}
Agenția Vietnameză de 

ții relatează că siuația 
gon devine tot mai nesigură. Au-

infotuia- 
din Sai

VILNIUS. La 4 septembrie, Co
mitetul securității de stat de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al R. 
S.S. Lituaniene a dat publicității 
un comunicat în care se arată că 
criminalul de război Antanas Im- 
puleavicius, care se ascunde în 
S.U.A., a fost pus sub acuzare 
pentru trădare de patrie și crime 
sîngeroase săvîrșite în timpul celui 
de al doilea război mondial.

SOF1A. In apropierea orașului 
Gabrovo din R-P. Bulgaria se 
construiește prima fabrică din țara 
pentru producția de vată de sticlă 
șl de bazalt. Fabrica va fi utilată 
ai tehnica cea mai modernă.

BUDAPESTA. După cum anun
ță agenția MT1 la 4 septembrie 
s-a deschis la Budapesta cea de-a 
11-a sesiune a -,,lnterviziunii“ re
țeaua de televiziune a Organizației 
internaționale de radio și televi
ziune.

In cadrul sesiunii, care va dura 
pînă la 7 septembrie, vor fi dis
cutate probleme legate de trans
miterea simultană'a unor progra
me de televiziune pe această re
țea și de schimbul de programe 
de televiziune.

BERLIN. In cursul lunilor i» 
lie și august a.c. din Germania 
occidentală și Berlinul occidental 
au trecut în R.D. Germană pest." 
3.000 de persoane. După cum a- 
nunță agenția ADN, printre ei se 
află foarte mulți tineri care nu 
vor să presteze serviciu în Bun 
deswehrul vest-german.

ISTANBUL. Problema învăță- 
mîntului este una din problemele 
vitale ale Turciei. Pînă și în ma
rile orașe există o lipsă acută de 
școli. La sate pentru nevoile învă
țământului se acordă fonduri mi 
zere. Ziarul „Akșam“ scrie că 
dacă nu vor fi sporite alocările 
pentru nevoile învățământului a- 
ceastă problemă nu va putea . fi 
rezolvată decît peste 50 de aniX

BUDAPESTA. Marți dimineață 
la muzeul de agricultură din Bu
dapesta, s-a deschis o expoziție 
a cărții organizată în cadrul celei 
de-a
R.P.
cipă 
R.S.
R.P.
Ungară și Uniunea Sovietică

64-a expoziții agricole din 
Ungară. La expoziție part' 
edituri din R-P. Bulgaria 

Cehoslovacă, R.D. Germană, 
Polonă, R.P. Romînă, R.P-

Common weatthukia
coiife- 
țărilor 
minis-

LONDRA 5 (Agerpres) 
In preajma deschiderii 

rinței primilor miniștri ai 
Commonxvealthului, primul 
tru ai Marii Britanii. Macmillan,
a acordat un interviu B.B.C.-ului 
în care a subliniat că în momen
tul de față există serioase diver 
gesțe între membrii Common- 
weaichuiui în legătură cu inten
țiile guvernului englez de a adera 
la Piața comună, Macmillan a re
cunoscut că politica Angliei de a- 
propiere de „Piața comună** a sus
citat o „serioasă neliniște mal a* 
les în ce privește problemele o- 
conomice'* și consecințele politice 
ce decurg din acestea.

Declarațiile primului 
britanic sînt de altfel 
de criticile formulate
politicii britanice de către

primi miniștri ai Commoaweait- 
hului care au sosit ia Londra în 
vederea participării la apropiata 
conferință a premierilor. Astfel 
premierul neozelandez Keith Ho- 
lyoake. scrie corespondentul lon
donez ai agenției UPI, a declarat 
că el este „gata să lupte pentru 
interesele țării sale dacă Anglia 
va insista să 
mună.

„Niciodată 
istoria țării

intre în Piața co-

ministru 
confirmate 
la adresa 

unii

prezent in 
a declarat 

primul ministru al Noii Zelande. 
nu am fost puși în fața unei amenin
țări atît de serioase ca cea care 
se conturează acum când Anglia 
intenționează să se alăture Pieței 
comune în condiții în care nu s-ar 
asigura interesele noastre vitale**

Critici serioase la adresa An
gliei a formulat la plecarea sa

pînă în 
noastre.

din Canberra și primul ministru 
al Australiei, Menzies, cate a 
menționat că „aderarea Angliei la 
Piața comună** și în consecință re- 
orientarea ei în comerțul exterior 
vor da o lovitură serioasă econa • 
miei Australiei**.

Agențiile de presă citează și de
clarația făcută de liderul Parti
dului Laburist din Australia Ni
cholas Mckenna, care a relevat că 
eventuala aderare a Angliei la 
Piața comună „pune probleme 
foarte serioase și extrem de ne- 
plăcute**.

In același sens s-a pronunțat w 
primul ministru al Nigeriei, Ta- 
fawa Balewa, la sosirea sa pe ae
roportul din Londra, arătînd că 
este îngrijorat de eventuala ade
rare a Angliei la Piața comună

ambasadelor străine

cunoscută arestarea de 
diemiste

dia

că-

7 septembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 

populară romînească; 9,20 Frag
mente din opera ■„Pescuitorii de 
perle** de Bizet; 10,30 Ciclul 
„Pagini din muzica romînească de 
cameră** — Lucrări pentru forma
ții dc cameră de Sabin Drăgoi, 
Tudor Ciortea și Zoltan Aladar; 
11,52 Cronică de uzină; 12,20 Es
trada melodiilor; 13,10 Concert 
de estradă; 14,30 Melodii popu
lare romînești; 15,22 Muzică u- 
șoară romînească; 16,15 Vorbește 
Moscova !; 17,30 In slujba pa
triei; 18,30 Cronica economică; 
19,15 „Sptămîna muzicii bulgare**: 
Noi înregistrări primite din partea 
Radioteleviziunii Bulgare; 19,45 
Piese interpretate la havaiană; 
20,40 Muzică de dans; 21,15 Jur
nalul satelor; 23,15 Cîntece lirice. 
PROGRAMUL II. 12,47 Melodii 
de estradă; 13,25 Muzică de ba
let din opere; 14,30 Muzică de 
estradă; 15,35 Actualitatea în ță
rile socialiste; 16,30 Muzică popu
lară din Muntenia; 17,30 Sfatul 
medicului; 18,10 Cîntă Nina Dor- 
da și Kalmer Tenosaar, soliști de 
muzică ușoară; 19,30 Teatru ia 
microfon : „Ovidiu** de Vasile 
Alecsandri. Adaptare radiofonică 
de Ttraian Stoica; 21,15 Muzica 
instrumentală; 21,45 Muzică de 
dans; 22,35 Călătorie muzicală.
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