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Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mine s-a conferit titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste din Republica 
Populată Romînă“ și Medalia de 
Aur „Secera și Ciocanul'* tovară

șilor Gheorghe Vasilichi, Gheorghe 
Stoica și Alexandru Sencovici. pen-i' 
tru activitatea îndelungată în miș-: 
carea muncitorească și merite deo->: 
sebite în construirea socialismu-1 
lui.

Brigada minerului Szasz Teodor se numără printre brigăzile fruntașe de Ia exploatarea
Aninoasa. Lunar brigada realiz ează un randament de peste 6 tone cărbune pe post. 

IN CLIȘEU : Un schimb din brigada lui Szasz Teodor îna inte de a intra în șut.

Solemnitatea laminării unor înalte distincții 
aie R. P. Romine

Joi la amiază, a avut loc la Pa
latul Republicii Populare Romîr.c 
solemnitatea înminării unor înalte 
distincții ale R. P. Romine.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Ștefan Voitec, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

Președintele Consiliului de Sta. 
al R.P. Romine, tovarășul Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej a înmînat to
varășilor Gheorghe Vasilichi. Ghe
orghe Stoica și Alexandru Senco
vici, diploma de „Erou al Mun
cii Socialiste din R.P. Romînă" și 
Medalia de Aur „Secera și Cio
canul"

De asemenea a fost înmînat 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romine", clasa I artistului po

porului George Georgescu, pentru 
tuerite deosebite în activitatea ar. 
tistică de promovare a artei mu
zicale românești și ridicarea pres
tigiului ei internațional, cu prile
jul împlinirii a 75 de ani de via
ță, precum și diploma de „Medic 
-merit al Republicii Populare Ro
mîne’* și „Ordinul Muncii" clasa 
1 prof. dr. Constantin C. Iliescu, 
pentru merite excepționale și rea-- 
izări deosebite în domeniul ocro

tirii sănătății oamenilor muncii, cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani de 
viață.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al guvernu
lui, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a felicitat călduros pe cei 
decorați, urîndu-le noi și mari 
succese in activitatea lor viitoare.

Izolația la acoperișul noilor blocuri — 
o problemă incă nerezoivată

La mina Uricani
ce se mîndresc fruntașii

trece, in domeniul
tot

După zece zile de lucru 
• luna septembrie, colectivul 
Uricani continuă să dețină

din 
minei 
locul 

fruntaș în întrecerea socialistă cu 
celelalte exploatări miniere din 
Valea Jiului. Producția de cărbu
ne cocsificabil dată peste plan în 
această perioadă de către minerii 
Uricaniului se cifrează la 339 to
ne. Randamentul planificat pe ex
ploatare a fost depășit cu aproape 
70 kg. pe post.

Pe exploatare fruntaș este colec- 
. tivul sectorului II care a realizat 
'♦^depășire a planului de 207 tone 
cărbune. Randamentul realizat pe 
sector întrece pe cel planificat cu 
246 kg. cărbune/post. Cele mai 
bune realizări le-a obținut bri
gada condusă de minerul 
Poloboc Constantin care a ex
tras peste plan 81 tone cărbune și
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a realizat un randament mai mare 
decît cel planificat cu 880 kg. 
cărbune pe post- Brigăzi cu reali
zări bune sînt și cele conduse de 
rov. Lefter Aristide, Bria loan și 
Hrițcan Vasile, care au extras 
peste plan între 75 și 18 tone căr
bune.

Munca rodnică depusă în aba
taje de minerii din Uricani în a- 
cest an le-a adus satisfacția de a 
se mîndrii la ora actuală cu 
15.467 tone cărbune cocsificabil 
extrase peste plan.

Cărbune mult 
și de calitate

Minerii sectorului I sînt 
noscuți la mina Uricani
hărnicia cu care lucrează la ex
tracția cărbunelui. Sectorul I și-a

recu- 
pemru

Din viața unei organizații U. T. M.

Adunări generale atractive
Una din formele importante 

de educare a utemiștilor o 
.constituie adunările generale 
U.T.M. In acest scop, comite
tul organizației de bază 
U.T.M. nr. 3 de la mina Vul
can se străduiește să organi
zeze 
mod

De
rului
rea generală U.T.M. care a a- 
vut la ordinea de zi 3 puncte:

— Primiri de noi

adunări generale 
cit mai atractiv.
curînd, utemiștii 
au participat la

într-un

secto- 
aduna-

membri.

— Conferința : Cum trebuie 
să se poarte un tînăr în so
cietate.

— Recenzia romanului „Tî- 
năra gardă** de A Fadeev.

Atit la discutarea cererilor 
de primire in U.T.M.. cit și în 
jurul conferinței expuse de 
tînărul Popescu C-tin. au luat 
cuvîntul numeroși utemiștl. 
Mulți dintre ei au reliefat în
vățămintele pe care le-au 
prins, pentru activitatea 
de viitor, din expunerile 

cute.

Cresc rîndurile utemiștilor
In luna august, în rîndurile 

organizației de bază U.T.M. 
din sectorul III al minei Vul
can au fost primiți încă 6 ti
neri. Printre tinerii care au 
cerut organizației să fie pri
miți în U.T.M. se numără și 
șeful de brigadă Țărînă Vale
rian. Utemiștii mai vechi din 
brigadă l-au ajutat să se pre
gătească temeinic pentru a

Cei mai buni utemiștl — 
recomandați spre a fi primiți în partid

De la începutul acestui an. 
organizația U.T.M. din secto

rul III a recomandat organi- 
■*zației de partid pentru a fi 

primiți în rîndurile candidați- 
lor de partid un număr de 
tineri dintre cei mai buni 
temiști.

Printre utemiștii care

cunoaște sarcinile ce stau 
rata unui utemist.

Din discuțiile purtate de 
temiști a reieșit că tînărul 
Țărînă este un bun muncitor. 
Brigada pe care o conduce se 
numără printre cele fruntașe.

O dată cu Țărînă Valerian au 
fost primiți în U.T.M. și tine
rii vagonetari Bejan loan. 
Matache Constantin și alții.

23 
u-

au

primit de curînd recomandări 
de a intra în rîndurile candi- 
daților de partid se numără 
minerul Tătărcan Dumitru, 
vagonetarii Moldovan Alexan
dru, Bodescu Nicolae, Pușcaș 
Iosif si lăcătușul Stănică loan.

R. NICOLAE 
corespondent

depășit sarcina 
august cu 284 
în decada I-a 
încă 132 tone.

de plan pe 
tone cărbune, 
din septembrie
In același

luna 
iar 
cu 

timp, 
colectivul acestui sector este apre
ciat pentru preocuparea stăruitoa
re față de îmbunătățirea continuă 
a calității cărbunelui. In fruntea 
luptei pentru calitate s-au situat 
brigăzile conduse de minerii Maf
iei Stan. Timofte Spiridon, Apos
tol Vasile și Teodorescu Stancu. 
Aceste brigăzi pușcă selectiv și a- 
leg șistul vizibil la locul de 
muncă trimițând la suprafață căr
bune curat.

Economisesc explozivul
Paralel cu depășirea sarcinilor 

de plan, brigăzile din sectorul II 
pun un mare accent pe reducerea 
prețului de cost. Prin plasarea 
judicioasă in frontul de lucru a 
găurilor de pușcare, ei reușesc să 
economisească însemnate cantități 
de exploziv. Realizări frumoase 
au obținut în această privință 
minerii din brigăzile conduse de 
tov. Chiriac Costache, Orban 
Blaj și Bria loan. Brigada lui 
Chiriac Costache, de exemplu, a 
economisit pe luna august 166 kg. 
de exploziv, cea a lui Orban 
Blaj 112 kg., iar a lui Bria loan 
82 kg.

Pe an ce 
construcțiilor se extinde 
mai mult sistemul de acope- 
riș-terasă pentru blocurile de 
locuințe, in această direcție, 
proiectanții au adoptat mai 
multe sisteme — cu pînză im- 
permiabilă, carton gudronat 
etc. — insă cel mai larg fo
losit este cel cu praf hidrofob 
vibrat și protejat cu plăcuțe 
de beton. Acest sistem este pre
conizat 
care se 
ta pe 
Jiului.

Problema procurării prafului 
hidrofob pentru șantierele 
noastre incă nu-i rezolvată și 
conducerea trustului de con
strucții studiază deabia acum 
(cam tîrziu s-a trezit) posi
bilitatea producerii lui din ce
nușă uscată de la termocen
trala Paroșeni. Dar ceea ce 
provoacă îngrijorare în rîndul 
constructorilor de pe șantiere 
este calitatea plăcuțeior de 
beton cu care vine acoperit 
praful hidrofob.

Brigada lui Cristea Ilarie de 
la B.U.T. Livezeni. care con
fecționează aceste plăcuțe de 
beton, caută să respecte în
tocmai 
prevăzute 
rezistență 
încercările 
cuțele au 
Dar... porozitatea lor 
prea mare decît ar 
sibil. Dacă torni apă 
te a plăcuței, peste scurt timp

la circa 30 noi blocuri 
construiesc anul aces- 
șantierele din Valea

prescripțiile tehnice 
în normativele de 
Și într-adevăr, la 
de laborator plă- 

rezistența necesară, 
este mult 
fi admi- 
pe o par-

des-

FR. VETRO

Printre numeroasele brigăzi de fierar-betoniști de pe șan
tierul 9 Petroșani, se numără Și cea condusă de Chiriac Ma
tei. Membrii acestei brigăzi, Vasile Marin, Coman Nicolae, Nis- 
tor loan, Comănescu loan, Popa Traian și Răuliuc Mihai con
fecționează armăturile pentru clădirea fabricii de produse lac
tate din Livezeni.

IN CLIȘEU: Membrii brigăzii de fierari-betoniști lîngă 
masa lor de lucru.

pe partea cealaltă încep să ă- 
pară picături de apă (!) Iar 
dacă spargi o asemenea plă
cuță udată, vezi gă este îm
bibată cu apă ca un burete...

Se pune întrebarea : cum se 
va_ comporta și cit va rezista 
plăcuța de beton pe acoperiș ?. 
In timpul ploilor de toamnă 
ea se va îmbiba cu apă iar 
iarna, apa va îngheța. Primă
vara, la dezgheț, plăcuța se 
va transforma în fărîme pe 
care le vor spăla ploile. Și a- 
tunci vîntul va spulbera pra
ful hidrofob rămas descope
rit, iar prin tavanele aparta
mentelor va pătrunde apa...

Acesta este un aspect deo
sebit de acut și-i frămîntă pe 
constructori. Ei socotesc că 
blocurile trebuie lucrate te
meinic, ca să dureze muiți] 
ani fără cheltuieli în plus cu 
refacerea acoperișurilor.

Ce se poate face? Pe șan
tierul Vulcan, brigada lui; 
Șumlanschi Vasile, care exe
cută acoperișul-terasă la blo-: 
cui s, a bitumizat (înmuiat 
în bitum fierbinte) partea dei 
jos a plăcuțelor, care vine în; 
contact cu praful hidrotfob. 
Aceasta-i bine! Insă, pe par
tea superioară a plăcuței pes-! 
te care cad ploile, s-a turnat! 
numai un strat extrem de sub-’ ' 
țire de lapte de ciment fără i 
nici o rezistență la acțiunea 
ploilor îndelungate.

Constructorii de pe șantiere! 
au multe propuneri pentru' 
rezolvarea acestei probleme, i 
Unii propun ca partea supe
rioară a plăcuțelor să fie izo
lată cu bitum, alții că s-ar. 
putea folosi emulsii de mase 
plastice ca moviron, vinacet 
etc. Sînt și propuneri pentru 
a se trage peste plăcuțe o șapă; 
de ciment, sau acoperirea lor 
cu pînză sau carton gudronat. 
Dar din toate acestea nu s-a 
aplicat pînă acum nici una; 
se lucrează tot ca înainte. 
Conducerea grupului de con
strucții și laboratorul de În
cercări a materialelor de con
strucții au datoria să studie
ze cu toată atentia această 
pioblemă deosebit de impor
tantă și să aleagă soluția cea 
mai eficace si economică. Re
zolvarea ei trebuie urmărită 
cu atenție și de către benefi
ciar, pentru că după preda
rea blocurilor lui îi revine sar
cina de a executa întreține
rea si repararea lor.

Tehnicienii constructori tre
buie să găsească o soluție bu
nă pentru izolația acoperișu- 
rilor-terasă la noile blocuri. , 
Insă cit măi urgent, căci tim
pul nu așteaptă !

MIHAI ȘTEFAN
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Scoală nouă»

Toamnă, bine a-i venit ! 
Tinerețea sburdă-n prag, 
Fluturind cravate roșii 
Te întîmpină cu drag.

Grupuri vesele pe stradă, 
Cu ghiozdane subsuoară 
Zgomotos spre școli se-ndreaptă 
Unii, pentru-ntîia oară.

Școala nouă, luminoasă, 
Le zîmbește de departe 
Prichindeilor ce-aleargă, 
gornici să învețe carte.

ION SĂSAREANU

-----o----

Condiții optime
La școala elementară de 3 

ani nr. 2 din Lupeni lucrările 
de pregătire in vederea des
chiderii noului an școlar s-au 
terminat. Sălile de clasă cura
te, luminoase, sint pe deplin 
pregătite în așteptarea elevi
lor.

De curind, odată cu manua
lele școlare, a sosit și mate
rial didactic modern. Materia
lul didactic cuprinde printre 
altele și un telur cu ajutorul 
căruia profesorii vor putea ex
plica mai precis copiilor miș
cările de revoluție și rotație 
ale globului pămintesc, diferi
te mulaje iar colțul viu s-a 
îmbogățit cu noi plante.

♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4
A
•
♦
♦

♦

*
♦
4
♦
4
9
4
♦
♦

4
♦
A

t

*
A
♦

Q

Zile (Le septembrie

_ Mîine va începe un nou an școlar. Pentru acest eveni
ment școlile au îmbrăcat straie de sărbătoare. Porțile lor 
se deschid larg, primitoare, tuturor fiilor oamenilor muncii.

La școala de 8 ani nr. 5 din Petroșani, dată in folo
sință în toamna anului trecut ca o mărturie a grijii parti
dului și guvernului pentru tînăra generație, pregătirile in 
vederea noului an școlar s-au terminat de mult.

IN CLIȘEU : Școala de 8 ani nr. 5 din Petroșani.
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Cum ne-am planificat materia în
Educarea și instruirea tineretu

lui constituie sarcina de bază a 
școlii. Școala are importantul roi 
de a crește oameni demni de zilele 
pe care le trăim, viitori construc
tori ai societății noi.

In acest scop, în activitatea 
zilnică a școlii un rol important 
îl joacă planificarea judicioasă a 
materiei de învățămînt. Pentru o 
bună planificare este necesar ca 
profesorii și învățătorii să cu
noască în ansamblu programa șco
lară din fiecare an, iar la plani
ficarea ei să țină cont de locul 
pe care-1 ocupă obiectul respec
tiv la fiecare clasă în sistemul de 
cunoștințe al școlii de 8 ani.

Ținînd cont de această cerință, 
cadrele didactice de la școala

noastră au trecut la o planificare 
mai judicioasă a materiei.

Așa de exemplu, pentru forma
rea noțiunilor de geografie, fizică, 
economică și politică prevăzute 
in programa școlii de 8 ani, pro
fesorul de geografie de la școala 
noastră a ținut seama la întoc
mirea planificării materiei de 
conținutul programei clasei a IV-a 
pentru a stabili ce elemente din 
conținutul noțiunilor de geografie 
se vor preda în clasa IV-a și ce 
elemente noi vor apărea pe par
cursul celorlalte clase. La fel s-a 
făcut planificarea materiei și la 
alte clase.

De mare importanță în proce
sul instructiv-educativ este și pla
nificarea muncii de educație în 
școală. Organizarea temeinică a

In aceste zile, în librării
începutul toamnei coincide în 

fiecare an pentru elevi cu peri
oada emoțiilor.

întruchipare a nerăbdării, bu
curiilor și emoțiilor copiilor, li
brăriile cunosc în aceste zjle o 
deosebită afluență.

Asaltați pur și simplu de către 
școlarii mici și mai mari, lucră
torii librăriilor abia prididesc cu 
lucrul.

— Caiete de dictando aveți ?
— Dar blocuri de desen ?
— Penițe ?...

Hîrtia albastră pentru învelit 
cărțile și rechizitele se vînd în 
aceste zile cu iuțeala cu care se 
desfac primăvara pe piață tru
fandalele. La fel și curțile de 
clasele VIII-XI.

întrebările curg necontenit în 
timp ce mîinile celor ce deser
vesc, adună din rafturi rechizitele 
cerute și cu aceeași grabă trec la 
împachetarea lor.

C. ION 
muncitor tipograf

Două începuturi de an școlar
Uniunea Sovietică și 
nou an școlar. Mlli-

La l septembrie în 
S.U.A. a început un 
Gane de copii sovietici, îmbrăcați în uni
forme frumoase, purtînd buchete de flori 
și însoțiți de părinți s-au îndreptat în a- 
ceastă. zi spre clădirile școlilor care au 
îmbrăcat haină de sărbătoare si i-au pri-

In Uniunea
Refetindu-se la înce

perea noului an școlar 
în Uniunea Sovietică, 
unele ziare americane 
au publicat știri despre 
uriașul avînt al școlii 
sovietice. Părinții mul
tor copii americani care 
nu au posibilitatea ca 
să urmeze școlile sau 
instituțiile de învăță
mînt superior, au aflat 
astfel că anul acesta în 
Uniunea Sovietică în
vață 60 milioane de e- 
levi și studenți. Circa 
2.640.000 de studenți 
urmează cursurile celor 
731 institute de învăță-
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So v ietică
mint superior iar în 
școlile medii tehnice în
vață circa 2.370.000 de 
elevi. Porțile Universi
tății Prieteniei popoare
lor „Patrice Lumumba“ 
sînt deschise în fața ti
nerilor 
65 de 
Asiei, 
circa 
denți 
țări i 
mare 
se pregătesc să 
cadre cu o înaltă cali
ficare.

: și tinerelor din 
: țări ale Africii, 

Americii Latine. 
20.000 de 
din peste 

printre care 
număr de negri, 

devină

stu-
120
un

mit cu porțile larg deschise.
In Statele Unite acest eveniment a fost 

întunecat de recunoașteri semnificative 
privind criza învățămîntului american și 
de reapariția crucilor aprinse și-a glugilor 
albe ale membrilor organizației rasiste Kv 
Klux Klan. Iată cîteva fapte:

In S.U.A.
După cum a scris la 

4 septembrie ziarul 
„New York Times", 
președintele Kennedy a 
declarat că in prezent 
„un milion de tineri., 
se află in afara școlii". 
Kennedy a deplîns fap
tul că „numărul tineri
lor care sînt pregătiți în 
școli este cu totul insu
ficient" și a afirmat că 
dacă nu vor fi între
prinse măsuri pentru a 
li se permite tinerilor 
să urmeze școlile ;,in 
actualul deceniu aproxi-

☆
Acum la început de an școlar, contras- j 

tul între școala sovietică și americană a- ♦ 
pare mai evident ca oricînd, oglindind • 
deosebirea dintre două lumi, lumea socia- î 
Hamului și aceea a capitalismului. J

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

mativ 7.500.000 de 
neri americani nu 
termina 
dară“.

♦ ♦ ♦ 
fi-J 

vor* 
școala secun- •

♦ 
♦

începerea anului șco- ♦ 
Iar în orașul New Or- J 
leans (statul Louisiana) ț 
a fost marcată, după ♦ 
cum relevă ziarul „New • 
York Herald Tribune1' • 
prin „concentrarea unor ’ 
unități mobile ale poli- * 
ției care au staționat în J 
fața clădirilor școlilor * 
integrate". J

Luna septembrie a anului 
1958 il găsise din nou pe băn
cile școlii. Tînărul absolvent 
al școlii profesionale trăia din 
nou emoțiile primei zile de 

| școală, dar de data aceasta la 
i liceul seral. Pentru el începea 

o nouă viață. Viața de munci- 
tor-elev. La început îi era tea
mă și avea emoții. Oare voi 
face față ? — se Întreba el gîn- 
dind că nu-i va fi prea ușor să 
muncească In producție și in 
același timp să și învețe. In 
scurt timp însă, treptat, pe 
măsură ce treceau zilele, în
crederea în propriile forțe ii 
creștea. Emoția i se transfor
ma in mîndrie. Nu, el nu va 
Înșela încrederea tovarășilor 
săi de muncă, a celor ce-1 re
comandaseră cu multă căldu
ră pentru cursul seral.

acest an școlar
muncii educative desfășurată în 
orele de dirigenție presupune res
pectarea particularităților de vîrs- 
tă ale elevilor. In consecință la 
clasele III—IV învățătorii de la 
școala noastră au ales teme la 
nivelul de înțelegere al elevilor cu 
scopul de a dezvolta sentimentele 
morale ale elevilor și a influența 
conduita lor.

La clasele V—VII temele alese 
au un conținut mai bogat, mai 
variat, avînd in vedere nivelul 
mai dezvoltat de înțelegere al e- 
levilor. Astfel, pentru dezvoltarea 
sentimentului dragostei de patrie, 
au fost alese teme care se referă 
la eroismul soldaților pe frontul 
antihitlerist, la munca plină de 
abnegație desfășurată de oamenii 
muncii pentru construirea soăalis- 

- mului în piatria noastră-
Un rol important în realizarea 

acțiunilor instructiv-educative din 
, școală îl constituie colaborarea 
multilaterală cu organizațiile 
U.T.M. și de pionieri. In acest 
scop în planul general de muncă 
al școlii au fost prevăzute mai 
multe acțiuni comune cu organiza
țiile de tineret care ne vot spri
jinii în munca noastră de educație 
a elevilor.

Conducerea școlii a pretins ca
drelor didactice să-și întocmească 
planificarea materiei încă înainte 
de începerea școlii. Aceasta cu 
scopul de a intra din plin în par
curgerea programei încă din prima 
oră de clasă.

Prof. COTESCU IOAN

Școala și producția deveni
seră astfel pentru tinărul Bo- 
lunduț loan cele mai de seamă 
preocupări. Fruntaș în produc
ție, fruntaș la Învățătură — 
așa 11 cunoșteau de acum to
varășii lui.

ȘI anii s-au scurs. In 1962 a 
absolvit liceul seral, fiind pre
miant. La examenul de matu
ritate s-a prezentat In prima 
sesiune și l-a trecut. Notele-! 
erau demne de un premiant. 
In fata lui se deschiseseră por
țile oricărei facultăți din țară. 
Era fericit. Acum se afla foar
te aproape de realizarea do
rinței lui. Vroia să urmeze fa
cultatea de mine. Era o veche 
dorință plămădită de-a lun
gul celor 4 ani de muncă in 
subteran la exploatarea mi
nieră din Petrila.

Și iată că luna septembrie ț 
a acestui an îl aduce din vju 
emoții. Se prezenta doar la e- 
xamenul de admitere In invă- 
țămîntul superior, la Institutul 
de mine din Petroșani. Pe co
ridoarele institutului in zilele 
acestea este mare forfotă. Zeci 
și sute de candidați, fii de mi
neri, muncitori, absolvenți ai 
învățămîntului mediu atît din 
Valea Jiului cit si din alte cen
tre miniere, discută aprins, 
însuflețind cu animația lor co
ridoarele institutului. Alături 
de Mihai Nicolae. muncitor la 
I.C.M.M. Lupeni. Băiăcescu 
Ștefan, sondor la I. Explorări. 
Hațegan Alexandru, muncitor 
la E. M. Petrila si mulți alții. 
Bolunduț loan este din nou 
fericit. Trecuse cu succes pro
ba scrisă. Acum avea de tre
cut ultimul ,,hop“ — exame
nul oral. Dar cunoștințele 
cumulate de el in cei 4 ani de 
școală îl făceau să fie sigur 
de succes.

Peste 5 ani muncitorul elec
trician Bolunduț loan va fi 
inginer. încă de pe acum gin- 
durile lui prind aripi. Se gîn- 
dește la tovarășii săi din pro
ducție de care îl leagă un sen
timent de trainică prietenie. 
El vrea să învețe în așa fel 
îneît atunci cînd se va întoar
ce iar în mijlocul lor să le îm
părtășească eu drag cele în
vățate la institut.

VIOREL STRAUȚ
--------- ;--------- ©--------- ;-------

directorul școlii de 8 ani nr. 2
Lupeni

In aceste zile la școli s-a desfășurat o activitate febrilă. 
S-au verificat dosarele elevilor, s-a controlat încă o dată re- 
censămîntul copiilor, s-au făcut ultimele pavoazări pentru ca 
școlile să-și deschidă porțile pregătite din toate punctele ț 
vedere. Pregătiri asemănătoare s-au făcut și la școala de 8 
ani din Aninoasa.

IN CLIȘEU : Directorul adjunct al școlii de 8 ani din Ani- 
noasa, tov. Șimo Ioslf împreună cu secretara școlii. Costinaș 

I Maria, verificînd recensămîntul copiilor.
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Ne scriu corespondenții voluntari
participanți la concursul organizat de ziarul nostru
Sectorul 1 a scăpat de „roabă“ Sosesc noi scrisori

*

ȘTIRI DIN R.D. GERMANĂ

> In ultimii ani, colectivul sec-
< torului 1 al minei Vulcan s-g si-

' tuat printre primele sectoare mi
's mere in ce privește îndeplinirea 
; sarcinilor de plan. Dar de la 

ceputul acestui an fi pînă
< sfîrfitul lunii iulie, sectorul 

fi~ a mai realizat sarcinile
] plan rămînînd in urmă
< 7.033 tone de cărbune. 
i' Cauzele principale care au

colectivul sectorului 
f Uzarea planului au 

nizarea defectuoasă
? cadrul sectorului, lipsa de asis- 
i tență tehnică. Șeful de sector și 
5 locțiitorul său intrau rar în
< mină și nici atunci nu dădeau
< ajutorul necesar brigăzilor. Când
> erau trași la răspundere pentru

Î
nercalizarea planului, ei motivau 
că lipsesc vagonelele goale fi 
unele materiale.

O altă cauză care a adus sec
torul 1 in această situație a fost 

< și indisciplina. De la începutul 
Jh anului fi piuă în luna august 

s-au înregistrat peste. 300 a'o- 
’ sențe nemotivate. Chiar și unii 
( șefi de brigadă obișnuiau să 
? facă absențe nemotivate. Așa a 
, fost cazjil șefilor de brigadă 
î Gagyi loan și Bogdan Gbeor- 
< ghe. Șeful de sector, în loc să-i 
? tragă la răspundere, le 
S absențele.
< Organizația de batpl
< din cadrul acestui sector
> Uzat unele aspecte din , 
( tea comuniștilor din sector, dar 
< botărîrile rămîneau doar pe bîr- 
l tie-
S HotarU sa curme această stare 
S de lucruri, comitetul de partid al 
< minei Vulcan a indicat biroului 
? organizației de bază din sector 
? să organizeze o adunare gene- 
< rală extraordinară de partid des- 
< cbisă, la care a fost invitat ac~ 
) tivul fără de partid și tovarășii 
j «Zz» conducerea exploatării în ca~ 
, re s-a analizat temeinic situația 
> sectorului. Comuniștii din sector, 
S între care tovarășii Zaharia Con- 

.^•-'■„stantin, Mihai Vasile, Bogdan 
Gbeorghe, Săbău Dumitru, Bălău

> Petru fi mulți alții au venit cu 
'! propuneri concrete 

nătățirea muncii.
nerală a elaborat

5 măsuri concret în 
J dării lipsurilor.
S La îndemnul adunării gene^ 
< rale s-au studiat de către con- 
5 ducerea sectorului posibilitățile- 
> de lichidare a rămînerii în ur- 
s mă. Membrii și candidații de 
< partid s-au situat în fruntea lup- 
î tei pentru întărirea disciplinei, 
> intensificarea întrecerii, îmbuna-

in
ia 
nu 
de 
cu

dus 
l la nerea~ 
fost : orga~ 

a muncii in

motiva

P.M.R. 
a ana~ 

activita-

pr ivind îmbu- 
Adunarea ge- 
un plan de 
vederea lichi-

Comuniștii 
bau apreciat munca

Cu cițiva ani în urmă, tînăra 
Berciu Maria a pășit pentru pri
ma dată pragul secției de bobi
na} A.C.R.E. de la Vulcan.

După ce s-a calificat în mese
ria de bobinatoare i s-au încre
dințat lucrări de precizie care ce
reau multă pregătire și deprinde
re. Prima ei lucrare a fost bobi- 
narea unui motor de 50 kw. care 
la probele controlului de calitate 
a primit nota „foarte bine". Tim
pul a trecut, tovarășa Berciu a 
primit lucrări tot mai mari și mai 
grele. Dar de fiecare dată ea s-a 
achitat cu cinste de sarcina pri
mită dind lucrări de bună cali
tate și la

Pentru 
producție 
comuniștii uzinei electrice 
au primit-o zilele acestea 
dul candidaților de partid.

Acum Berciu Maria lucrează La 
bobinarea unui alt motor pe care 

, s-a angajat să-l termine cu 9 ore 
înainte 
și de

termen- 
realizările sale 
cit și pe tărîm

atit in 
obștesc. 
Vulcan, 
in rîn-

lățirea organizării procesului de 
producție. Aplicarea măsurilor 
elaborate de adunarea generală 
de partid a asigurat recuperarea 
a peste 5.000 tone de cărbune 
din minusul înregistrat pînă la 
începutul lunii august. Cel mai 
mult au contribuit la lichidarea 
rămînerii 
brigăzile lui Irimin Floricel. Su~ 
ciu Vasile, Săbău Dumitru, Za- 
haria Constantin, Aldea loan, 
Bălău Petru și altele.

Acum întregul colectiv al a~ 
cestui sector se poate mindri cu 
activitatea desfășurată în ultima 
vreme. Sectorul 1 a scăpat de 
„roaba" de pe panou. Acum in 
dreptul său apare o „rachetă" 
— simbolul fruntășiei.

Acest succes nu trebuie 
automulțumească pe i 
din conducerea sectorului 1, de- < 
oarece sectorul a mai rămas da- > 
tor cu 2.000 tone cărbune din > 
sarcina de plan și plus angaja- < 
mentul de 5-000 tone de cir- ? 
bune peste plan pe care trebuie > 
să-l îndeplinească pînă la sfîr- $ 
fitul anului. Deci atenția orga- > 
nizației de bază P.M.R., a co
muniștilor din sector și a con
ducerii sectorului trebuie îndrep
tată fi în viitor spre îmbunătă
țirea organizării 
rirea disciplinei, creșterea conti
nuă a randamentelor. In felul a- 
cesta sarcinile ce stau în fața 
brigăzilor de mineri și a între
gului colectiv vor putea fi înde
plinite și depășite.

ION CARPEN 
secretarul comitetului de partid J

în urmă a sectorului

să-i > 
tovarășii { 

i j-- '

muncii, întă-

5 
S*

1

La preparația Petrila sosesc 
zilnic numeroase scrisori pe adre
sa organizației de partid și a co
mitetului sindicatului. Sînt scri
sori expediate de oamenii muncii 
aflați în frumoasele stațiuni bal- 
neo-climaterice ale patriei noas
tre.

Tovarășa Curetean Maria, t> ve
che muncitoare, purtătoare a Me
daliei Muncii a trimis de curînd 
organizației de bază PM.R. o 
vedere din stațiunea Stanicul 
Moldovei. Pe verso scria : „Mul
țumesc din inimă partidului 
guvernului pentru grija 
ce ne-o poartă, nouă, 
muncii, 
curînd 
sporite

Nici

540 poduri noi
BERLIN tAgerpres).
In cursul ultimilor zece ani 

muncitorii de la căile ferate 
din R. D. Germană au con
struit 540 de poduri noi. Ei au

de cale ferată
reparat și au reînoit 2.600 de 
km. de cale ferată. In ultimul 
an rețeaua de căi ferate din 
jurul Berlinului a fost mărită' 
cu 75 de km.

deosebită 
oamenilor 
bine. In 
cu forțe

Anderwald 
să scrie din 
Borsec unde

iși ex- 
noi pe

trimis

Aici mă simt 
mă voi întoarce 
de muncă".

tovarășul
Francisc n-a uitat 
frumoasa stațiune 
și-a petrecut concediul. Pe adresa 
comitetului sindicatului el a expe
diat o vedere prin care 
primă bucuria vremurilor 
care le trăim.

Tovarășa Lupu Ana a
o vedere de la Bazna. Astfel de 
vederi, însoțite cu salutări tovă
rășești, au sosit din Govora, din 
partea tovarășului Ghenea Ilie, 
din frumoasa stațiune Predeal tri
misă de Altman Rudolf, iar de 
pe iitoral și-a amintit de tova
rășii săi de muncă tov. Breazu 
Cornel, șeful sectorului de prelu
crare. Pînă acum au sosit zeci de 
vederi și scrisori trimise de cei 
afiați in concediu. Comitetul sin
dicatului a hocirit să alcătuiască 
un fotomontaj cu cele mai fru
moase vederi sosite din stațiunile 
balneo-climaterice ale țării.

Vîrsta.- 1.100 de ani, și totuși mai tînăr ca oricînd
MAGDEBURG (Agerpres).
Magdeburgul, frumosul oraș 

de pe malurile Elbeț, a împli- 
nt 1.100 de ani de la înteme
iere și cu toate acestea el este 
mai tînăr ca oricînd. Alături 
de casele vechi, 
stilul renașterii, 
clădiri moderne 
sionează plăcut
orașului. Magdeburgul este 
unul din primele orașe din 
R. D. Germană unde s-a apli
cat metoda construcției de lo
cuințe din panouri mari pre-

construite în 
au apărut 

care impre- 
pe vizitatorii

fabricate. Din asemenea pa
nouri, întreprinderea „Bau-! 
Union Magdeburg" construieș
te cartierele de locuit Linden- 
hof, Poppelhalle, și altele.

In curînd centrul orașului 
va avea un aspect eu totul 

In apropierea gării cen- 
va fi dat în folosință îîo- 
,,Internațional", în fața 
se construiește clădirea 
mare cinematograf, iar

nou. 
trale 
telul 
gării 
unul
în centru a fost data în folo
sință o piscină de înot avind 
un bazin în lungime de 50 m.

O experiență
BERLIN (Agerpres).
La muzeul de stat din Ber

lin a avut loc recent o expe
riență interesantă: O mumie 
egipteană, avind o vechime de 
cîteva mii de ani. a fost su
pusă razelor Roentgen pentru 
a se determina, fără a fi în
depărtat vestmîntul. dacă 
poartă pe ea bijuterii, sau alte 
relicve de importanță arheo
logică. In același timp, colec
tivul de specialiști al muzeu-

interesantă
lui a fotografiat cu ajutorul 
razelor Roentgen diferite mu
mii cu scopul de a afla lun
gimea scheletului oamenilor, 
care au trăit în urmă cu mii 
de ani.

La Muzeul de stat din Ber
lin se intenționează de ase
menea să se determine vechi
mea exactă a mumiilor egip
tene folosindu-se metoda căr
bunelui radioactiv.

C. BADEA
muncitor

pleca mai de- 
anunțați ime- 
vagonul a fost

Zi obișnuita pentru ceferiștii 
din stația Petroșani. Unii com
pun ori descompun trenuri, 
alții le fac revizia tehnică pen
tru ca mărfurile încredințate 
la transport să ajungă ia timp 
și în cele mai bune condițiuni 
la destinație.

S-ar părea că o serie de mici 
defecte ar putea să fie scăpa
te cu vederea. Dar în ajutorul 
lăcătușilor ocupați cu proba 
frînelor, vin ungătorii. Abia 
s-a oprit trenul și cei 4 ungă- 
tori sînt prezenți pe ambele 
părți ale trenului. In afară de 
faptul că fac ungerea vagoa
nelor, ei sînt atenți și la sta
rea tehnică a vagoanelor. Orice 
mic defect observat este adus 
la cunoștința lăcătușilor, ca
re, la rîndul lor, fie că fac re
parații, fie că cer scoaterea 
vagonului din tren.

...Trenul 2673 sosise în gară. 
Doar 30 de minute avea opri
re. In acest timp trebuia schim
bată locomotiva, proba frîne
lor șl... din nou la drum.

Se apropia plecarea trenu
lui, iar ungătorii mai aveau 
de trecut doar pe la cîteva 
vagoane. Tocmai treceau pe 
lingă vagonul 753.289 și ca la 
comandă, ungătorii Danciu 
Ion șl Muntean Cornelia s-au 
oprit.

— Parcă miroase a ceva ars
— au exclamat ei. La desfa
cerea capacelor de la cutiile 

s de grăsime au constatat că 
uleiul se încinsese și era pe 
punctul de a se aprinde. Va
gonul nu putea 
parte. Au fost 
diat lăcătușii și 
scos din tren.

Trenul a plecat exact Ia ora 
fixată, iar in jurul vagonului 
rămas se adunaseră mai mulți 
ceferiști care discutau aprins.

De cei adunați 
gonului defect s-a 
ful de tură Susan

— Ați făcut o 
merită laudă — 
celor doi ungători. 
fi observat acest 
team avea pagube 

Cei doi nu știau 
nă de emoție.

— Nu ne-am făcut decît da
toria I — au spus ei intr-un 
tîrziu.

I. CRIȘAN
impiegat R. C. Petroșani

în fața va- 
apropiat șe- 
Ion.
faptă care 
le spuse el 

Dacă n-ați 
defect, pu- 
serioase.
ce să spu-
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ÎN NUMELE VIEȚIIl
g.

Starea oohiavului era gravă. Singura g 
salvare era o intervenție chirurgicală ra- g 
pidă și grea. Medicii pregătiseră deja to- g 
tul. Peste puțin timp, operația a început, g 
Deși erau prezenți cițiva medici și surori, g 
în sală domnea o liniște ce impunea res- g 
peet. Bisturiul chirurgului tăia. Sîngele ‘ 
curgea în șiroaie incit tampoanele nu reu
șeau să-i secătuiască izvorul. Pulsul bol
navului începuse să bată mai slab. Deși 
obișnuiți cu asemenea situații, chirurgii 
aveau totuși emoții. Din cauza încordării 
și atenției cu care lucrau, pe frunțile lor 
se prelingeau broboane mari de sudoare. 
Pulsul bolnavului devenise aproape inper- 
ceptibil, iar fața-i lividă trăda pierderi 
mari de singe. Transfuzia era absolut ne
cesară.

— Singe — se auzi vocea, unui medic.
Acest cuvînt înseamnă aici viață. Sora 

aleargă grăbită. Peste puțin timp începu 
transfuzia. Din aparat sîngele cădea pică
tură cu picătură și cu fiecare strop viața 
revenea. Operația a reușit. După un timp 
bolnavul se trezi din narcoză. Privea ui
mit in jur și pe obraji îi înflori un zimbet. g 
Se gîndea la cei ce i-au salvat viața. Pe 8 
medici îi cunoștea. Nu-i cunoaște însă nu- g 
mele celui care prin înaltul său umanita
rism îi asigurase sîngele ce-i salvase viața 
;și care acum îi clocotea în vene.

...In fiecare zi, spre laboratorul medical 
de pe strada Cloșca din Petroșani își în
dreaptă pașii mulți oameni ai muncii. Sînt g 
sănătoși tun.

I

8
8
8

de termen. Ea se ocupă 
. uv ridicarea nivelului profe
ssional al bobinatoarelor

Maria și Istrate luliana cu careMaria 
lucrează împreună.

Mirea

N. ROVENȚA -
tehnician U.E.V.

Alman Trma
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PETRU GAIN A 
corespondent

IN CLIȘEU : In laboratorul intern al stației de recol
tare și conservare a sîngelui din Petroșani.

Se extinde 
iluminatul fluorescent 

în Petrila
Recent, oamenilor muncii din 

Petrila li s-a făcut o nouă! 
bucurie: modernizarea ilumi
nării străzii principale prin 
tuburi fluorescente.

Lumina fluorescentă ce se 
revarsă acum din belșug de-a 
lungul Petrllei dă orașului un 
aspect frumos și plăcut.

■'~'V
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Aceștla sînt donatorii de 
singe. Cu cită dragoste și 
umanism donează ei sin
ge pentru a 
semenilor lor.
colae, Csaky 
Pintea Traian 
donatori au 
sîngele lor multi 
ai muncii din Valea Jiu
lui a căror viață depindea 
de transfuzie. In majori
tatea cazurilor bolnavii 
nu cunosc numele dona
torului, dar gîndurile lor 
se îndreaptă deseori spre 
aceia care le-au salvat 

viața. E și
compensa 
nator, dar 
satisfacție 
sîngele lui 
vieții.

salva viețile 
Nemeș Ni-
Alexandru, 

și mulți alți 
salvat prin 

oameni

le-au
aceasta o re- 

pentru un do- 
cea mai mare 

a Iui este că 
e pus în slujba

D. CRIȘAN
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[ODSiliol da sscuritaîe a uaiiul lersiile de Hiiin 
la O.N.U. a statelor Janaita ti Iriaidad-IoMo

— Cuvintul reprezentantului R.P. Romîne M. Hașeganu —

Ecoul internațional al Declarației 
agenției TASS

Acțiunile S.U.A. împotriva Cubei — 
o ' primejdie pentru pacea generală

LONJ)RA 13 (Agerpres)
TASS transmite:

,/TnăXască Cuba socialistă!", 
„Yankei, lăsați Cuba în pace !“, 
„Cuba vrea să facă comerț, nu să 
lupte 1“ — aceste panouri au pu • 
țut fi văzute la 12 septembrie 
timp de cite^a ore în piața din 
fața clădirii Ambasadei S.U.A. din 
Londra. In această zi, în fața am
basadei au'fost postate pichete in 
semn de protest împotriva acți
unilor militariștilor americani de 
către „Comitetul Indiilor de Vest 
pentru independență națională si 
pace".

„Acțiunile S.U.A. împotriva 
Cubei sînt o primejdie pentru 
pacea generală, a spus unui cw 
respondent al TASS unul din 
membrii pichetelor — Hartley, 
reprezentant al Guyanei Britanice 
Noi, cei din Indiile de Vest, sîn-

Un sprijin acordat tuturor popoarelor 
de pe continentul latino-american

BOGOTA 13 (Agerpres)
„Mișcarea muncitorească și ță

rănească" din Columbia a dat 
publicității un comunicat în care 
subliniază că Declarația agenției 
TASS în apărarea Cubei reprezintă 
„un ajutor și sprijin acordat tutu
ror popoarelor de pe continentul 
latino-american". „Uniunea Sovie
tică — arată comunicatul — oferă

Protestul în numele a 200 milioane de femei
BERLIN 13 (Agerpres)
Federația Democrată Internațio

nală a Femeilor a trimis preșe
dintelui S.U.A., Kennedy o tele
gramă de protest în care în nu
mele a 200 de milioane de femei, 
cere încetarea acțiunilor agresive

în apărarea dreptului poporului cuban 
de a-și făuri destinul

SANTIAGO DE CHILE 11 
(Agerpres)

Intr-un comentat consacrat a- 
vertismentului sovietic adresat or
ganizatorilor campaniei anticubane 
din Statele Unite, ziarul chilian 
„Ultima Hora“ subliniază că „cei 
ce ațîță la ura anticubană știu a- 
cum că intrigile pe care le urzesc 
se pot întoarce împotriva lor-

Isteria anticubană organizată în 
ultimele zile în S.U.A. — adaugă 
ziarul — a primit o replică lo
gică : guvernul U.R.S.S. a înștiin
țat Washingtonul că o agresiune 
asupra insulei ar putea dezlănțui 
un război".

Ziarul își exprimă părerea că 
„nici un om lucid nu poate să 
uu înțeleagă că din pricina unor

Problema acordării independenței Zanzibarului și Kenyei 
în discuția Comitetului special al 0, N. U.

NEW YORK 13 (Agerpres)
In ședința din după-amiaza zi- 

’ lei de 11 septembrie, Comitetul 
special al O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale a încheiat discuția în le
gătură cu problema acordării in
dependenței Zanzibarului.

In rezoluția prezentată în co
mun de către delegațiile Etiopiei, 
Indiei. Mali, Siriei, Tanganicăi, 
■Tunisiei și Iugoslaviei. Comitetul 
recomandă Adunării Generale să 
propună guvernului Angliei „să 
depună toate eforturile" pentru a 
asigura cît mai grabnic indepen
dența Zanzibarului.

Comitetul a trecut apoi la c- 
xaminarea problemei Kenyei. V. 
I. Oberemko, reprezentantul 
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tem foarte îngrijorați de situația 
creată în această regiune : perico
lul provocărilor din partea im
perialismului american care ame
nință tînăra Cubă. poate în orice 
clipă să se abată și asupra noas
tră".

Urmărim ou atenție evoluția 
evenimentelor, a declarat L. Jeff
rey secretar al comitetului. Aceas
tă organizație, a spus el, a fost 
creată la începutul anului 1962 și 
urmărește în primul rînd menți
nerea și întărirea independenței 
cucerite de o serie de țări din 
Indiile de Vest. întrebat cum apre
ciază comitetul declarația agenției 
TASS cu privire la provocările 
periculoase ale militariștilor ame
ricani. Jeffrey a spus : este o ac
țiune foarte folositoare pe care 
am întîmpinat-o cu satisfacție.

garanția libertății și independenței 
popoarelor, copiilor, femeilor si 
bărbaților". Documentul afirmă 
că „mișcarea revoluționară în A- 
merica înflorește, la fel cum a în
florit revoluția cubană și de aceea 
sîntem alături de eroicul popor 
cuban și ne exprimăm recunoș 
tința față de sprijinul hotărît a- 
cordat de Uniunea Sovietică".

ale S.U.A. împotriva Cubei, care 
constituie o primejdie serioasă 
pentru pace.

Intr-o altă telegramă, adresată 
femeilor cubane. F.D.I.F. își ex
primă solidaritatea cu lupta Cu ■ 
bei împotriva uneltirilor imperia
lismului american.

iresponsabili care nu sînt în stare 
să privească în față realitățile u- 
nei epoci ce a adus transformări 
istorice ireversibile, lumea, conti
nentul și Chile se găsesc în fața 
unei confruntări dramatjgfi în care 
toți oamenii trebuie să wlpună e- 
forturi sporite pentru pace. Aces
te eforturi încep cu apărarea 
dreptului poporului cuban de a-și 
făuri destinul și includ respinge
rea propagandei belicoase a Pen
tagonului, propagandă ce a fost dez
mințită chiar și de proprii aliați 
ai Statelor Unite din Europa. A- 
ceștia — subliniază ziarul — au 
fost printre primii care au denun
țat falsitatea argumentelor invo
cate pentru declanșarea unei agre
siuni împotriva poporului cuban".

U.R.S.S., a declarat că Adunarea 
generală trebuie să sprijine cere
rea poporului Kenyei de a i se 
acorda independență. Dezmembra
rea forțelor naționale din Kenya 
de către Anglia, ațîțarea urii în
tre triburi, a arătat el, urmăresc, 
menținerea dominației coloniale- 
Oberemko a subliniat că este ne
cesară rezolvarea cît mai grab
nică a problemei agrare din Ke
nya întrucît cele mai bune pămîn- 
turi au fost răpite populației de 
către colonialiști. In popor există 
acum o zicală care oglindește 
foarte bine modul cum este re
partizat pămîntul în Kenya. Cînd 
europenii au venit în Africa, sună 
zicala, ei aveau numai biblia, iar 
africanii aveau pămîntul, acum 
europenii au pămîntul iar africa
nii — numai biblia.

NEW YORK 13 (Agerpres)
La 12 septembrie s-a întrun’t 

Consiliul de securitate pentru a 
examina cererile de primire în 
O.N.U. a celor două noi state 
independente din regiunea mării 
Garaibilor, Jamaica și Trinidad 
Tobago.

In conformitate cu regulile de 
procedură în luna septembrie pre
ședintele Consiliului de securitate, 
este reprezentantul R. P. Romîne 
Mihail Hașeganu.

Delegații Marii Britanii și Gha- 
nei au prezentat cite un proiect 
de rezoluție care recomandă pri
mirea Jamaicăi și a statului Tri 
nidad-Tobago în O.N.U. Rînd 
pe rînd membrii Consiliului și-au 
exprimat sprijinul pentru aceste 
proiecte de rezoluție.

Vorbind în calitate de repre
zentant al R.P. Romîne M. Ha
șeganu a spus printre altele :

Prodlamarea independenței de 
stat a acestor două foste teritorii 
coloniale marchează încă un pas 
pe calea lichidării sistemului co
lonial.

Proclamarea independenței de 
stat a deschis perspective largi 
pentru prosperitatea națională și 
asigurarea suveranității și integri
tății lor teritoriale. Ne exprimăm 
speranța că cele două noi țări vor 
reuși să învingă dificultățile cre- 
iate de încercările puterilor colo
niale de Ie atrage în alianțe 
militare.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne —■ a declarat în continuare 
M. Hașeganu — a recunoscut sta
tele independente Jamaica și Tri
nidad-Tobago. La sărbătoarea 
independenței de la Port of Spain.

— țsw----------------—

MOSCOVA. Potrivit datelor 
direcției centrcAe de statistică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
UJCSS. pînă la 11 septembrie în 
Uniunea Sovietică au fost recol
tate culturile cerealiere fi legumi
noasele pentru boabe de pe o su
prafață de 105 milioane ba., a- 
dică de pe 88 la sută din supra
fața totală însămânțată. 91 la 
sută din cantitatea de cereale re
coltată a fost treerată. In același 
timp a fost recoltat porumbul de 
pe o suprafață de 17 milioane ba. 
— adică 48 la sută din suprafața 
însămînțată.

PARIS. Consiliul național al 
Federației naționale a minerilor 
din Franța afiliată la C.G.M. a 
adoptat o rezoluție în care înfie
rează cu hotărîre campania mili 
taristă desfășurată de S.U.A. îm ■ 
potriva Cubei. Textul rezoluției în 
care minerii francezi își exprimă 

I solidaritatea frățească cu minerii

Reprezentantul sovietic a reco
mandat Comitetului să confirme 
dreptul inalienabil al poporului 
Kenyei la independență și liber
tate, să ceată ca toate bazele mi
litare străine din Kenya să fie li
chidate. iar trupele străine re
trase. Delegatul U.R.S.S. s-a re • 
ferit în legătură cu aceasta la de
clarația făcută în Comitet de pe
tiționarii din Kenya care au de
clarat că bazele militare străine 
din Kenya creează o primejdie 
pentru pacea în tară și în afara 
ei.

Reprezentantul sovietic a cerut 
ca populației să-i fie redate toate 
pămînturile care i-au fost luate 
și să se țină în țară alegeri de
mocratice în vederea creării unui 
organ legislativ și a guvernului 
național al Kenyei. 

o delegație a Republicii Populare 
Romîne a avut prilejul să tratH 
mită direct poporului și guvernu
lui statului Trinidad-Tobago un 
mesaj de salut din partea popo 
rului romîn.

Animată de aceste sentimente, 
delegația romînă își va da votul 
în favoarea proiectelor de rezo
luție care recomandă admiterea 
statelor Jamaica și Trinidad-To
bago în Organizația Națiunilor 
Unite.

Apoi Consiliul de Securitate a 
aprobat în unanimitate cele două 
proiecte de rezoluții, care urmea
ză a fi prezentate Adunării Ge
nerale O.N.U. care se va deschide 
la 18 septembrie.

„New York Tfrnes“ despre planurile de reiuahr 
de către S. U. A. a experiențelor nucleare

NEW YORK 13 (Agerpres) ■ 
TASS transmite :

La 12 septembrie, ziarul „New 
York Times" a publicat un articol 
al corespondentului său din Was 
hington, John Finney, în care sînt 
examinate planurile reluării de că
tre S.U.A. a experiențelor nu 
eleate.

„Statele Unite : scrie corespon
dentul, proiectează să efectueze 
experiențele nucleare în atmosferă 
în decurs de 60 de zile. Din cau 
ză că nu există un tratat cu ori • 
vire la interzicerea experiențelor, 
S.U.A. intenționează să continue 
pe o perioadă nelimitată exn.-. 
riențele subterane.

Guvernul a permis pe neaștep
tate să se prelungească termenul 

cubani a fost trimis ambasadei 
Statelor Unite din Paris.

MONTEVIDEO. După cum 
transmite agenția Prensa Latina e~ 
lemente fasciste au organizat un 
atac terorist asupra unuia din se
diile din Montevideo ale Parti
dului Comunist din Uruguay. In 
cursul nopții bandiții au aruncat 
sticle cu lichid inflamabil asupia 
clădirii, provocînd un incendiu. 
In urma acestui atac un copil de 
cinci luni, care se găsea în local 
împreună cu tatăl lui, paznicul 
clădirii a fost grav rănit.

LONDRA. Măsurile luate de 
guvern pentru micșorarea șomaju • 
Ini în Scoția sînt cu totul insufi
ciente, se spune în declarația Con
siliului general al Congresului sin
dicatelor britanice din Scoția, dată 
publicității la 12 septembrie

Consiliul-general critică faptul că în 
pofida șomajului crescând din in
dustria grea a Scoției și îndeosebi 
din unele ramuri ale ei ca indus
tria carboniferă și de construcții 
navale, precum și în transportul 
feroviar, guvernul nu este de pă
rere că Scoția are nevoie de un 
ajutor special.

ISTANBUL. La Istanbul a lu
at sfîrșit sesiunea ordinară a Co
mitetului executiv al U.N.E.S.C-O. 
La sfîrșitul lucrărilor a fost pu
blicat un scurt comunicat în care 
se spune că Comitetul executiv 
recomandă conferinței generale 
U.N.E.S.C.O. să aleagă în postul 
de director general pe actualul 
director general ad-interim Pe
net Maheu-

HAGA. La Rotterdam se află 
în grevă 450 de muncitori spa
nioli. Muncitorii spanioli angajați 
de patronii olandezi pentru a lu
cra în industrie ca forță de muncă 
ieftină au declarat o grevă de 
protest împotriva condițiilor 
proaste de trai și în special îm
potriva calității nesatisfăcătoare a 
hranei pe care o primesc.

Pregătiri pentru cea de-a treia 
conferință de solidaritate 

a popoarelor Asiei și Africii
CAIRO 13 (Agerpres)
Agenția egipteană MEN rela

tează că o delegație a Secretaria
tului permanent al Consiliului de 
solidaritate a țărilor Asiei și A- 
fricii a plecat dc la Cairo spre 
Dar Es-Salam, capitala Republicii 
Tanganica în vederea pregătirii 
celei de-a treia conferințe de so
lidaritate a popoarelor Asiei și 

: Africii care urmează să se întru
nească la începutul anului viitor 
în capitala Tanganicăi.

După cum se știe prima confe
rință de acest fel a avut loc în 
octombrie 1958 la Cairo, iar a 
doua în aprilie 1960 la Conakry, 
capitala Republicii Guineea. Am
bele conferințe au avut o impor
tanță deosebită în lupta pentru 
independența popoarelor din ță
rile Asiei și Africii.

cie efectuare a seriei de experiențe 
în atmosferă, care inițial urma să 
ia sfîrșit în iulie — aceasta pen - 
tru a da posibilitate să se efec
tueze încă cîteva explozii".

întrucît Casa Albă a ordonat 
ca totul să fie ținut în cel mai 
mare secret, continuă Finney, nu 
s-a îngăduit persoanelor oficiale 
să precizeze ,cîte anume experiențe 
in atmosferă au fost proiectate.

In afara acestor „cîteva" explo
zii în atmosferă, planul recoman
dă grupului mixt nr. 8 cu desti
nație specială să efectueze încă 
trei explozii la mare înălțime 
deasupra insulei Johnston. Aceste 
explozii vor fi făcute cu ajutorul 
rachetelor la înălțimi de aproxi
mativ 20, 50 și 80 de mile.

Planurile prevăd că experien
țele în atmosferă și la mare înăl
țime deasupra insulei Johnston 
vor începe la sfîrșitul lui septem
brie sau la începutul lui octom- 
brie.

PRORRAM DE RADIO
15 septembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Cîntece;
8.30 Muzică populară romînească;
9,00 Roza vînturilor. Prima zi de 
școală (radiomontaj); 10,03 Cîn
tece pentru cei mici; 11,03 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor; 
12,00 Melodii distractive; 13,10 
Muzică populară romînească si a 
minorităților naționale; 14,30 So
liști și orchestre de muzică popu
lară romînească; 15,05 Concert 
distractiv; 15,45 Pagini din volu
mul : „Cu limuzina în paradis" de 
scriitorul italian Carlo Montella; 
16,15 Vorbește Moscova 1; 17,15 
Fragmente din opera „Trubadu
rul" de Verdi; 19,05 Scrisori din 
țară; 19,30 Muzică de dans; 21,15 
Ce e nou în librării; 22,20 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 13,00 
Fragmente din operete; 13,40 Mu
zică ușoară; 14,30 Valsuri de 
concert; 16,15 Muzică populară 
romînească; 17,00 Muzică de es
tradă; 18,05 Noi cîntece pionie
rești : „Prima zi de școală" de 
Marin Constantin, pe versuri de 
Teodor Balș; 18,35 Muzică din 
opere; 19,30 Pe teme internațio- 

i nale; 20,00 Muzică de dans; 21,45 
i Album artistic; 22,00 Muzică de 
I dans.

CINEMATOGRAFE
15 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Plăcerile orașului ; AL. 
SAHIA : Lăsarea nopții ; ISCRO- 
NI : Planeta furtunilor ; ANI- 
NOASA : Batalionul negru, com
pletare Televiziunea în culori ; 
VULCAN : S-a întimplat în ziu. } 
solstițiului ; LUPENI : Mai tare 
ca uraganul ; BARBÂTENI : A- 
vionul pleacă la ora 9 : PARO” 
ȘENI : După doi iepuri..

PoligrafieTîparul : ..6 August"


