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in sectorul I al minei Uricani 
brigada de mineri condusă de 
membrul de partid Burtea Niță 
se numără printre brigăzile e- 
vidențiate în lupta pentru creș 
terea continuă a productivității 
muncii. Din abatajul lor, mem
brii acestei brigăzi extrag cite

0,300—0,500 tone de cărbune 
peste plan de fiecare post pres
tat.

IN CLIȘEU : Minerul Burtea 
Niță (în mijloc) și ortacii săi 
din schimbul I, inainte de a in
tra în subteran.

)

)

Din activitatea 
U. R. U. 

Platformă 
pentru descărcare

Pe un fost teren viran' de lingă 
turnătorie, care în trecut a servit 
ca haldă de zgură, cenușă și de
șiri, începind din toamna anului 
trecut, constructorii de la I.C.M.M. 
au început amenajarea unei plat
forme de descărcare-încărcare a 
laminatelor, armăturilor de fier, pie
selor și utilajelor grele. La înce
put au fost excavați 12 000 m.c. 
pămînt și s-au nivelat 5 000 m.p. 
de teren. A urmat executarea fun
dațiilor pentru liniile macaralei 
portal și montarea a șase fire lon
gitudinale și trei fire transver
sale de cale ferată normală. S-a 
construit o linie de garaj cu para
pet betonat de ambele părți. A mai 
fost amenajat drumul uzinal și o 
platformă de întoarcere a mașini
lor, pavat cu calupuri de bazalt, 
iar recent s-a terminat instalarea 
macaralei portal de 34 tone și ur
mează să se mai monteze o linie 
de cale ferată îngustă pentru trans
portul laminatelor mai ușoare.

Lucrările de amenajare a rampei 
de descărcare-încărcar? au fost 
conduse de maistrul Torday Ga- 
vrilă. Evidențiați: brigada de lă
cătuși condusă de Duca loan, bri
gada de săpători-betoniști condusă 
de Ionică Petru și muncitorii Iori- 
c el eseu Alexandru, Farkas Aurel

--------------0

colectivului
M. P.

și Tronca Mihai. Prin punerea plat
formei în funcțiune, U.R.U.M.P. îșl 
îmbunătățește simțitor condițiile de 
primire și depozitare a laminatelor.

Utilaje pentru mineri
In ultima vreme da la U.R.U.M.P. 

s-au trimis exploatărilor miniere 
noi cantități de tuburi de aeraj, 
jgheaburi și lanțuri pentru trans- i 
portoare, trenuri da roți, armături | 
T.H, tuburi da rambleu etc., nece- , 
sare muncii din abataje, pregătiri I 
și alta lucrări de investiții. Valoa- ' 
rea totală a acestor construcții me
talica și piesa de schimb, armături 
și utilaje expediata numai în lu
na august exploatărilor miniere se 
tidică la 5 380 600 lei.

Echipa de lăcătuși condusă de 
Fărltas- Petru și echipa de reparat 

locomotive condusă de Tefelaș Gh?- 
orghe, strungarul Ivan Gheorghe și 
lăcătușul Fănică loan sînt munci
torii de la atelierul de reparații ca
re s-au evidențiat prin contribuția 
adusă la repararea în luna trecută 
a patru locomotive electrice, trei 
pompa centrifuge, două compresoa- 
re pentru aer comprimat, două co
livii și patru vagoane metalice. In 
prezent la atelierul de reparații me
talice sînt în lucru alte locomotive

(Continuare în pag. 3-a)

Emisiune 
Ia ..televizor0

Intr-una din zilele trecute, la in
trarea in șut, minerii Aninoasei au 
poposit citeva minute în îafa „te
levizorului" pentru a urmări o e- 
misiune interesantă.

Calitatea producției și disciplina 
— acestea au lost problemele pe 
care a fost axată întreaga emisiu
ne. S-au spus cuvinte de laudă 
la adresa brigăzilor conduse de 
Hegeduș Dănilă, Bulgaru Gheorghe, 
Iancu Victor, Schneider Francișc, 
Asmarandei Augustin, care -lucrea
ză cu randamente înalte și dau 
cărbune de calitate. Cind a fost 
însă vorba de preocuparea pentru 
calitate a brigăzii lai Oprean Ioan, 
în ale cărei vagonete cu cărbune 
s-au găsit cite 250-300 kg. șist 
crainicul le-a spus-o pe șleau : 
Ce-ați făcut cu ea măi vere, 
Ați lăsat-o cumva moartă ? 
Afi pierdut-o pe sub crater 
Sau sub șist e îngropată ?

Succese de seamă în apărarea 
sănătății popuiafiei

Ca urmare a mul
tiplelor măsuri medi- 
co-sanitare aplicate în 
ultimii ani și a fo
losirii mijloacelor mo
derne de profilaxie și 
combatere a îmbolnă
virilor s-au obținut 
în prezent indici scă- 
zuți de morbiditate 
în principalele boli 
epidemice. Poliomie
lita, care în 1957 în
registra o morbiditate 
de 42,6 la suta de mii 
de locuitori, a scăzut 
în 1962 la 0,5 la suta 
de mii de locuitori, 
difteria de la 15,6 în

1950 la 0,9 în 1962, 
iar față de cele peste 
200 000 de cazuri de 
malarie în 1948 nu 
s-a mai înregistrat 
nici un caz nou, țara 
noastră trecînd în 
faza de întreținere a 
eradicării în acest 
domeniu.

Imunizarea popu
lației, care an de an 
a cuprins noi cate
gorii de cetățeni, a 
fost realizată cu pro
dusele preparate în 
țară, de institutul 
„Prof. dr. I. Canta- 
cuzino" din Capitală,

a cărui producție a 
crescut de 7 ori față 
de anul 1948.

Numai în primul 
semestru al acestui 
an au fost efectuate 
aproape 17 milioane 
de vaccinări și re- 
vaccinări. In prezent, 
se realizează în țară 
toate vaccinurile in
clusiv vaccinul anti- 
poliomielitic viu ăte- j 
nuat, toate serurile ' 
terapeutice și majori
tatea antigenelor și 
serurilor de diag
nostic.

(Agerpres)

Vizita conflucâforllor ac part id 
șl ac stat in ocdmnca 

Flurcs-Autonomă Nagniarâ
In zilele de 11 și 12 septembrie 

tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Alexandru Dră- 
ghici au făcut o vizită în Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. In 
cursul vizitei, oaspeții au fost în
soțiți de tovarășii loan Cozma, 
Jakab Ștefan, Gheorghe Raita, Io
sif Anderko, secretari ai comitetu
lui regional de partid și Dumitru 
Puni, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional.

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat mai multe obiective in
dustriale din regiune. La șantierul 
marii termocentrale electrice Lu
duș oaspeții s-au oprit la stațiile 
de 110 și de 220 kV, la barajul și 
stația de pompe, precum și la alte 
diferite agregate auxiliare ale blo
cului de 100 MW, aflate în rodaj. 
Stînd de vorbă cu muncitorii, teh-

penlru etapa finală a construcției, 
realizîndu-se, prin aceasta, impor
tante economii, precum și reduce
rea timpului de execuție.

In timpul vizitei, oaspeții au 
stat de vorbă cu muncitori, tehni
cieni și ingineri, s-au interesat de 
stadiul lucrărilor de construcții, de 
munca desfășurată pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, au dat în
drumări prețioase cu privire la 
activitatea de producție, organiza
rea muncii, creșterea cadrelor și 
ridicarea nivelului muncii de partid.

In seara zilei de 11 septembrie, 
la Palatul Culturii din Tg. Mureș, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Alexandru Dră- 
ghici au asistat la un frumos spec
tacol dat de Ansamblul de stat de 
cîntece și jocuri din localitate.

Pretutindeni, oamenii muncii au
nicienii și inginerii de aici, condu
cătorii de partid și de stat au subli
niat însemnătatea deosebită a a-
cestui important obiectiv indus
trial, atenția care trebuie să se

făcut oaspeților o entuziastă pri
mire, manifestindu-și dragostea și 
atașamentul lor față de partid și

acorde punerii în funcțiune a agre-
gafelor termocentralei, asigurindu- 
se maximă siguranță, și creării 
unor condiții optime de lucru.

In continuare, a fost vizitată
moderna fabrică de zahăr din
Luduș.

De asemenea a fost vizitată fa-
brica de zahăr din Tg. Mureș.
Complet reconstruită și moderni
zată, fabrica a fost înzestrată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, în 
cea mai mare parte fabricate în 
țară. Conducătorii de partid s-au 
interesat de mersul lucrărilor de 
investiții efectuate aici, de eco
nomicitatea lor în comparație cu 
alte fabrici de acest gen din țară 
nou construite, despre gradul de
mecanizare și automatizare, despre 
măsurile luate pentru îmbunătăți
rea procesului tehnologic și au 
făcut recomandări cu privire la 
punerea în funcțiune a fabricii, cu 
întreaga capacitate, într-un termen 
cît mai scurt.

La Combinatul chimic — ce se 
află în construcție în imediata a- 
propiere a orașului Tg. Mureș — 
directorul șantierului a informat pe 
conducătorii de partid și de stat 
asupra mersului lucrărilor. Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
preciat pozitiv 

faptul că rețelele 
termice, tehnolo
gice, de apă, 
canal și elec

trice se e- 
xecută de acum

Cu trei ani în urmă, tînărul Halasz Tiberiu, «ie Ia 
preparația Lupeni a fost trimis împreună cu alți ti
neri preparatori să ■ urmfeze Școala de maiștri. Nu de 
mult absolvenții Școlii de maiștri din Petroșani au 
fost repartizați în producție. Printre ei se afla și 
Halasz Tiberiu.

Iată-1 exercitîndu-și funcția de maistru, explicîn- 
du-i frezorului Dărămuș Dumitru felul de prelucrare 
a unei piese.

guvern, hotărîrea de a munci pen
tru îndeplinirea politicii partidului
de desăvîrșire a construcției so-
cialismului în patria noastră.

☆
In drum spre Regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară, conducătorii 
de partid și de stat, însoțiți de tov. 
Aldea Militaru, prim-secretar al 
comitetului regional de partid Bra
șov, au făcut o vizită la Comple
xul de faianță și sticlă din Sighi
șoara. Vizitînd secțiile complexu
lui, oprindu-se mai ales la moder
na fabrică de sticlărie cu aproape 
toate operațiile automatizate, oas
peții s-au interesat de felul cum 
sînt întreținute și exploatate ma
șinile și utilajele de înalt randa
ment cu care a fost dotată între-
prinderea, de măsurile ce s-au luat 
pentru a se asigura o cit mai bună 
calificare mecanicilor și operatori
lor ce Ie deservesc. Oaspeții au a- 
preciat calitatea și aspectul plăcut 
al produselor realizate aici și au 
recomăndat colectivului să perse
vereze în continuare pe linia ridi
cării calității produselor. Pretutin
deni, în secțiile vizitate, muncito
rii, tehnicienii și inginerii comple
xului i-au înconjurat cu dragoste 
pe conducători, primindu-i cu deo
sebită căldură.

Ne vom imleiliDi angaiimeaîul mol 
ia economii

Pînă la sfîrșitul anu
lui 1963, exploatarea mi
nieră Lonea, conform 
angajamentului luat, ur
mează să realizeze o e- 
conomie la prețul de cost 
în valoare de 470 000 lei. 
Redăm mai jos convorbirea 
avută cu tovarășul Feier 
Gheorghe, șeful exploată
rii, privind posibilitățile 
ce le are colectivul E. 
M. Lonea de a realiza 
angajamentul de econo
mii.

„In primele șapte luni 
ale anului am obținut o 
serie de rezultate bune: 
s-au extras 5 735 tone 
cărbune peste plan, a fost 
obținută o productivitate 
de 1,310 tone/post față 
de 1,195 tone/post plani
ficat. Insă, economiile la 
prețul de cost -— avînd 
în vedere angajamentul 
anual — sînt sub posibili
tăți. Cu toate că am 
avut în lucru 5 abataje 
frontale armate m etalic 
si consumul de material 
lemnos este de 39,07 m. 
C./1000 tone cărbune față 
de 40 m.c./1000 tone pla
nificat, iar din inovațiile 
aplicate s-a, realizat o e- 
conomie post calculată 
de 257 054 lei, economiile 
la prețul de cost s-au ri
dicat la numai 140 070 lei. 
Am avut unele greutăți. 
Din cauza infiltrațiilor de 
apă la stratul 3 blocul 
VIII, în timpul topirii ză
pezilor, s-a micșorat vi
teza de avansare la aba

tajele cameră. Disciplina 
muncii la unele sectoare 
a lăsat de dorit din cau
za celor care nu respectau 
programul de lucru. Și în 
legătură cu. organizarea 
muncii am avut lipsuri. 
Pe exploatare, din cele 
53 brigăzi, au rămas sub 
plan 17 (7 la abataje și 10 
la pregătiri). Un alt fac
tor care a influențat ne
gativ asupra prețului de 
cost a fost depășirea con
sumului la cherestea — 
12,65 m.c./1000 tona căr
bune extras, față da 11,09 
m.c./1000 tone planificat.

Pentru lichidarea aces
tei situații și realizarea 
angajamentului luat, ne 
propunem să luăm mai 
multe măsuri menite să 
ducă la sporirea econo
miilor. Astfel, vom folosi 
în mai mare măsură cei 
654 stîlpi metalici tubu- 
lari ce-i avem în inven
tar, pentru armarea mix.- 
tă în abatajele cameră, 
avînd în vedere că de-a 
lungul a 7 luni s-au fo
losit numai 322 din acești 
stîlpi. Ne vom strădui să 
ne încadrăm în consumul 
specific de exploziv pla
nificat și să armăm cu 
înlocuitori ai lemnului 
— fier și prefabricate — 
întreaga lungime a lucră
rilor de pregătire plani
ficate.

Știind că sporirea pro
ductivității muncii este 
calea principală de scă-

(Continuare in pag. 3-a)
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Anomaliile magnetice 
și precipitațiile

In regiunea anomaliei magneti
ce de la Kursk cantitatea de pre
cipitații și în special de zăpadă 
este mult mai mare decît în re
giunile învecinate, avînd aceleași 
condiții fizice și meteorologice. Se 
pare că acest lucru se datorează 
interacțiunii electricității cuprinse 
în norii de ploaie și zăpadă, pe 
de o parte, și în cîmpul magnetic 
al minereurilor magnetice din sub
sol, pe de altă parte.
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Cea mal veche distilerie 
de petrol din lume

Pe întinsele terenuri petrolifere 
de la Babagargur (Irak) există cea 
mai veche distilerie de petrol din 
lume, care datează de mai bine 
de 2000 de ani. Actualul proprietar 
o exploatează singur, cu aceleași 
străvechi mijloace, săpînd în pă- 
mînt gropi de 2 m. adîncime, din 
care scoate cu găleata pămintul 
îmbibat cu țiței. El încălzește a- 
cest pămînt intr-un cuptor rudi
mentar, la o temperatură de 80°,
iar petrolul lampant evaporat și 
răcit apoi într-o țeava trecută prin 
apă rece, se scurge în niște bidoa
ne vechi, pentru a fi vîndut să- j 
teniior.

Pe țărmurile unei mări dispărute

Pe potecile Osiei
Dintre numeroasele înălțimi ale 

munților Vîlcan care străjuiesc 
spre sud, sud-vest bazinul Jiului, 
cele mai pitorești și cele mai greu 
accesibile sînt înălțimile Osiei.

Situate la aproximativ 8—10 km. 
de Cîmpu lui Neag, înșeuarea lor 
largă și bogat împădurită domină 
zarea pînă aproape de masivul 
GodeanU, Lipsa marcajelor, depăr
tarea și obstacolele naturale abat 
rare ori în aceste locuri pașii tu
riștilor, Cei care le-au vizitat, nu 
le mai uită însă niciodată. Urmînd 
firui din dreapta al unuia din cele 
două pîraie, ce se bifurcă la Vadul 
Stînii, drumul pînă la Cumpăna 
Osiei trece printr-o vale plină de 
priveliști încîntătoare. Rostogolin- 
du-Si undele din piatră în piatră, 
apele pirîului susură ba liniștite 
și blînde, ba înspumate și vijelioa
se. Pe marginile albiei șiruri de a- 
luni cu crengi grele de rod dau 
impresia că se străbate o grădină 
sădită și îngrijită de om. Ici colo, 
răzlețite mult unele de altele, ste- 
iuri de piatră, cascade, platouri cu 
ferigi, ostroave cu pilcuri de fagi 
înveselesc și mai mult peisajul. 
Mai sus văioaga se strîmtează atît 
de mult încît formează o adevă
rată chele săpată în stîncă. Dincolo 
de trecătoare. în peretele calcare
lor din stingă, se află două grote.

NOTE ȘI COMENTARII
Sînt, da-s vîndufi

Gospodinele harnice merg dis 
de dimineață la piață să facă 
unele cumpărături. Multe clin ele 
se duc la unitățile O.L.F. și pe 
bună dreptate. Aici pot cumpăra 
la un preț mai redus legume, 
fructe și zarzavaturi. Mai alaltă
ieri insă, nici la unitățile O.L.F. 
nici la pluta liberă nu se găseau 
cartofi. Se duc gospodinele la uni
tatea O.L.F. din incinta pieții, un
de e dealtfel loc suficient pentru 
depozitarea mărfurilor. Aici e vin- 
zător un bătrinel nu prea poli
ticos cu cumpărătorii.

— lin kilogram de roșii vă rog 
— ceru o gospodină.

Vînzătorul le ia pe apucate. U- 
nele făcute zob, altele necoapte 
și gata kiiul.

— Păi aveți acolo roșii mai fru
moase — spune gospodina.

— Da ce, astea nu trebuie vîn- 
dute. Nu-ți place, nu cumperi — 
răspunse vlnzătorul.

— Eu aș dori trei klle de car
tofi solicită o altă gospodină.

— N-avem cartofi.
— Dar cei din coșurile de acolo 

ce sînt — întrebă o altă gospodi
nă, văzind sub o rogojină vreo 
trei coșuri mari cu cartofi.

— Sînt da-s vlnduți — veni 
prompt răspunsul.

Vrîrtd nevtînd gospodinele au 
plecat de la piață fără cartofi 
zicîndu-și în gînd: Ge bine ar fi 
să nu ma> existe asemenea năra
vuri la unii vinzători.

N o f ă discordanta
Unitatea l.L.L. din Petrila a fă

cut in acest an multe lucruri fru
moase. Mai acum cîteva luni, s-a 
apucat să renoveze și să moderni
zeze locuințele de pe strada Kar! 
Mars.. O asemenea inițiativă a fost 
primită cu bucurie de locuitorii 
de aici. $i intr-adevăr s-au făcui 
lucruri frumoase. Casele au deve
nit de ne recunoscut. Inginerul u- 
nitâții, mărunțel și iute ca argin
tul viu, se interesa îndeaproape de 
mersul lucrărilor, așa că treaba 
mergea strună. Ba mut sta de vor
bă și cu locatarii indrumindu-i să 
facă ronduri cu verdeață și flori. 
Locatarii iau ascultat sfatul. Pe 
strada cu case renovate au apărut 
șt ronduri. Și lotuși cei ce locuiesc 
pe această stradă au o nemulțu
mite provocată chiar de l.L.L. 
lat-o. Deși lucrările de renovare 
i-au terminai încă ptiu luna iulie, 
nici pînă acum l.L.L.-ul n-a bine
voit sd ia măsun de transportare
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Folosirea ultrasunetului 
în oftalmologie

.Medicul japonez Yamamoto a 
Început recent să trateze prezbitia 
și miopia cu unde ultrasonore. 
Peste 100 de pacienți au fost tra
tați cu noul procedeu. După cum 
reiese din relatările apărute în 
presă, ei s-a dovedit a fi foarte 
eficient.

a grămezilor de moloz. S-au dus 
oamenii să se plîngâ inginerului 
dar degeaba. Promisiuni au fost cu 
duiumul dar atît. Ultima promisiu
ne făcută mai acum cîteva zile su
na cam așa :

— Mîine îl transportăm cu sigu
ranță.

De atunci au mai trecut vreo 
cîteva miine, dar molozul a rămas 
să facă notă discordantă cu Îm
prejurimile. Ar li timpul să se li
chideze cu nepăsarea și asta chiar 
de... miine.

Prima, amenajată de ciobani sau 
pădurari cu o mică terasă și un 
gard de nuiele, oferă turiștilor »- 
excelent bivuac pentru noapte. Or» 
cînd pieptiș povîrnișul din fața 
grotelor apoi continuînd drumul 
din nou spre dreapta de-a lungul 
trecătoarei, ajungem Intr-un sfert 
de oră la Gura Osiei, patria păs
trăvilor de fag, iar peste alt sfert 
de oră ia Cumpăna Osiei. Hățișu
rile, platourile cu ruguri de mure, 
măcinișurile de piatră și haotica 
îngrămădire de stînci dau locului 
o sălbatică măreție.

Cea mai plăcută surpriză pentru 
cei care s-au aventurat pînă aici 
o oferă însă culmile Osiei. Privi
te de la înălțimea celor peste 1500 
m. ai primei culmi, împrejurimile 
Osiei apar privirii ca o nesfîrșită 
mare de verdeață iar piscurile 
munților — niște pescăruși în 
zbor.

Pentru a nu pierde nimic din 
frumusețile acestor locuri, reîntoar
cerea din excursie se poate face 
coborînd spre Valea Relele, apoi 
din nou pe la Vadul Stînii la 
Cîmpu lui Neag.

A. N1CHIFOREL 
-------- - = © = -

Un ou de șopîrlă 
clocit artîFcial

In junglele din Indonezia tră
iește șopîrla toki din familia 
gokkonidaelor. Ea se hrănește cu 
insecte. In timpul nopții emite 
niște sunete melodioase — „tak- 
k-e", „tak-k-e".

O locuitoare a Leningradului a 
pus la clocit un ou de șopîrlă în 
casă. Ea a primit oul din Indone
zia, l-a așezat într-o cutiuță pe 
care a acoperit-o cu hîrtie neagră 
și a aprins deasupra ei un bec e- 
lectric. După 20 de zile, din ou a 
ieșit un pui de șopîrlă, care se 
simte foarte bine și se plimbă pe 
pereții căsuței sale.

-=©=-----

SOARELE LUMINEAZĂ 
NOAPTEA

Fizicianul G. Oberg (R. F. Ger
mană) a propus să se folosească 
soarele pentru iluminatul orașelor 
seara și noaptea. In Cosmos, cu 
ajutorul unor sateliți, urmează să 
fie suspendate oglinzi poliedrice 
rotative capabile să capteze lumi
na solară și să dirijeze razele ei 
spre orice parte a globului pămîn- 
tesc. După părerea omului de ști
ință german, acesta nu numai că 
va permite să se ilumineze stră
zile, ci și va da posibilitatea să se 
obțină energia necesară pentru 
topirea ghețurilor polare, deseca
rea mlaștinilor, schimbarea direc
ției cicloanelor.

In 1959 un grup de geologi so
vietici în frunte cu L. D. Kudina 
au lucrat în regiunea depresiunii 
Zaisan din Kazahstanul răsăritean. 
Se știa de mult că depresiunea Zai
san prezintă un mare interes pen
tru paleontologi. Oamenii de ști
ință au stabilit că în regiunea unde 
este situat astăzi lacul Zaisan, în
tr-o epocă geologică de mult apu
să se întindea o mare uriașă. Pe 
țărmurile ei creșteau ferigi arbo
rescente și plante de specie Equi- 
setaceae, care atingeau o înălțime 
de 30—40 m.

Pe atunci clima era aici caldă 
și umedă. In desișuri umblau di
nozauri gigantici. Dimensiunile lor 
de la cap la coadă erau de 20—25 
m. Dinozaurii aveau capul neobiș
nuit de mic, gîtul și coada foarte 
lungi, labele groase ca niște stîlpi. 
Membrele din față erau mai scurte 
decît cele din spate. Deși masive 
și greoaie, aceste animale umblau 
ușor pe pămînt, dar ele trăiau mai 
cu seamă în apă — în mlaștini și 
în diverse bazine de apă dulce, 
ieșind doar rareori pe uscat. Dino
zaurul era, așadar, adaptat atît

-------- o

pentru viața terestră cît și pentru 
cea acvatică.

In epoci geologice mai tîrzii ma
rea se restrîngea treptat, iar vege
talele și animalele dispăreau.

Nu-i de mirare că grupul de 
geologi condus de L. D. Kudina a 
manifestat un interes deosebit pen
tru vechile nisipuri cuarțifere. Ei 
știau doar că în depozitele așa- 
zisului Paleogen în Uniunea So
vietică nu s-au găsit aproape nici
odată rămășițe de animale din 
acea perioadă.

Intr-una din regiunile parcurse 
de geologi atenția cercetătorilor a 
fost atrasă de o îngrămădire de 
găoace silico-calcare. Geologii nu 
au căzut de acord asupra originii ei.

Această problemă a fost solu
ționată la Academia de Științe a 
R.S.S. Kazahe. Oamenii de știință 
au ajuns la concluzia că geologii 
găsiseră găoacea unor ouă de di
nozaur. Vîrsta lor a fost apreciată 
la 300 milioane de ani.

Descoperirea geologilor a fost 
folosită cu prilejul întocmirii -ga
sului paleogeografic al U.R.S.sw

Frumos e portul 
national al țărani
lor din Valea 
Jiului 1 înflorat cu 

i sute de cusături 
artistice, faima sa 
a trecut de mult 
granița regiunii 
noastre.

IN CLIȘEU: O 
fată din Dîlja in
tr-un pitoresc cos- 
tum național cu
sut de ea însăși.

O AT 0
...Fluviul Aruvimi (Congo) a fost 

denumit astfel de David Living
stone, primul alb care l-a văzut. 
Livingstone a întrebat pe băști
nași : „Cum se numește apa a- 
ceasta ? I s-a spus: „Aruvimi", 
ceea ce în limba băștinașilor în
seamnă : „Ce spune el" ? Neînțe- 
legînd Livingstone, a dat fluviului 
numele de Aruvimi.

...In secolul al XIX-lea viața în 
armata egipteană era atît de grea 
încît cei care împlineau vîrsta de 
recrutare își scoteau un ochi pen
tru a scăpa de serviciul militar.
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♦ Coafeza Selegredeanu Dorica, de la comple-
♦ xul Cooperativei „Jiul" Petroșani, nu întotdea-
♦ una este atentă în timpul luerului. Așa de pil-
♦ dă, în ziua de 10 septembrie i-a făeut unei 
$ cliente o tunsoare de... să nu ieși eu ea în lume.
♦ De fapt e greu să stai la taifas și să și 
J lucrezi cu atenție.

Bufetul „Carpați" din Vulcan nu este apro
vizionat cu apă minerală. Aici se practică obi
ceiul de a se servi sirop cu apă de la robinet, 
dar se taxează costul apei minerale.

CLIENTUL: — Hei, tovarășe, eu ți-am plătit 
siropul cu apă minerală.

BARMANUL: — Păi, dumneata nu cunoști 
maxima: „Cea mai bună băutură...".
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CĂ...
Atunci Mohamed Aii, cirmuitorul 
Egiptului, a format două regimen
te de soldați pedeștri numai din 
tineri cu un singur ochi.

...împăratul roman Caligula (ca
re a domnit între anii 37 și 41) 
purta o barbă confecționată din 
fire subțiri de aur, după modelul 
bărbii statuii lui Jupiter.

...Rossini a scris „Bărbierul din 
Sevilla" în opt zile. Cînd dire«- 
torul Teatrului de operă a aflat 
acest lucru, a spus: „Știam de 
mult că Rossini este un leneș".

..Pentru a petrece iarna în apă 
cu o temperatură apropiată de 
punctul de înghețare, unii pești 
arctici se pregătesc prin metode 
foarte moderne — sîngele lor pro
duce substanțe antifriz (soluție a- 
poasă care nu îngheață la tempe
raturi joase).

...După aprecierile agenției de 
presă suedeze, în Marea Baltică ar 
exista circa 20 000 de foci, care 
consumă zilnic 134 tone de pește, 
adică 50 000 tone anual. Aceasta 
întrece cantitatea totală de pește 
prins de pescarii suedezi din a- 
ceeași mare.

...Intr-un spital din Delhi s-a 
născut zilele acestea un copil cu 
două fețe. Copilul avea două na
suri, două guri, patru ochi și cîte 
două perechi de brațe și picioare



NOTĂ: Tunelul Petrila
barie- 
pune- 
auto- 
moto-

— ct-
- aș-

P2 
ina- 
din 

cotă 
pă- 
im-

învățăminte prețioase care trebuie 
școlaraplicate in noul an

continuu, 
lasă 
nici 
din

ba
n-a 
ga- 

de...

Multă bătaie de cap produce șo
ferilor acast pasaj de cal? ferată. 
Cînd li-e mai degrabă, iacă 
ra lăsată în fața nasului și 
te atunci pe așteptat. Stau 
buze, autocamioane, turisme, 
ciclete cu zecii» de minute 
teodată chiar pest? o oră
teptînd un convoi de vagoane că
tre sau de la praparația Pîtrila. 
Și pentru că numărul transporturi
lor de cărbune crește 
iar ceferiștii, „vigilenți", 
riera jos cînd încă 
pornit din loc trenul
ră sau prepara ție, șansele 
așteptar? în fața barierei sporesc 
neîncetat spr? disperarea celor din 
transportul rutier și a călătorilor 
care circulă pe această șosea.

Prin felul cum este așezată șo
seaua există însă o posibilitate 
— unică — de a evita toate aces
te perturbații în circulația ruti?ră 
pe traseul Petrila, trasau mult so
licitat. Ce trebuie făcut ?

Sarviciul de arhitectură și 
matizare de pe lingă sfatul

1 Iar Patroșani, să ia în studiu 
truirea unui rambleu peste
«liminîndu-se în acest fel bariera

siste- 
popu-
cons- 
tunel,

de pasaj. Cum se poate face î 
In acest punct porțiunea dealului 
este mult înclinată spr? Jiu, 
clnd marginile parcă se trag 
poi. Tăind cu un escavator 
înălțimea dealului pînă la o 
oarecare deasupra tunelului, 
rnîntul rezultat trebuie numai
pins cu un buldozer pentru a umple 
panta viitorului drum — și gata va
rianta nouă a șoselei pe această 
porțiune. Un avantaj serios este că 
în tot cursul lucrărilor, circulația 
pe actuala șosea se poate desfășu
ra nestînjenit decît de actuala ba
rieră și nu sint nici demolări de lo
cuințe de făcut decît către Pe- 
trila. S-ar realiza astfel o șosea 
care ar trace peste linia ferată — 
deasupra tunelului — in genul șo
selei naționale în dreptul triaju
lui din Simeria, iar circulația ru
tieră către Petrila, Lonea, Cimpa 
s-ar desfășura nestînjenită.

Merită să fia studiată această 
soluția pantru că se poate tradu
că în viață cu cheltuieli minime 
și rezultate maxime, creind legă
turi nestînjenite cu toată aripa 
estică a bazinului nostru I

MIHAI ȘTEFAN
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de invățămînt, cit și dis- t

lu- 
di-consfătuirea cadrelor 

din Valea Jiului, 
referatul prezentat de 
Pamfilie Gheorghe, șeful

to
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Din activitatea colectivului 
U.R.U.M.P.

(Urmare din pag. l-a) tratamente termic» va crsște 
sută la sută.

cu

electrice cu acumulatori și troley, 
locomotive Diesel, mașini da în
cărcat, greifere, trolii electrice.

la 
ia 
de

La secț.a 
construcții metalice

In ultimele zile, muncitorii de 
construcții metalice au ter-
și expediat exploatărilor ml- 
noi loturi de piese și con- 
metalice. Astfel s-au axp?-

laSecție reamenajată
In luna aprilie a acestui an 

secția de tratamente termic » de 
U.R.U.M.P. au început lucrări
mărire și reamenajare. Toate lucră
rile se execută pe baza resurselor 
interne ale uzinei. Pînă acum au 
fost montate două cuptoare de 
Căliră, recoacere și cimentare, pri
mul cu o capacitate de 2 000 de 
kg./oră, iar al doilea cu două com
partimente și o capacitate de 800 

^tg./oră. S-a mai amenajat un ba
zin cu trei compartimente pentru 
Călirea pieselor. Odată cu intra
rea în funcțiune a noilor instalații, 
productivitatea muncii la secția

secția 
minat 
niera 
fee ții 
diat 70 tona construcții metalic?, 
28 tone piese de schimb și 180 
tone armături T.H. Prin contribuția 
adusă la terminarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor s-au re
marcat brigăzile de lăcătuși con
duse de Heintz Eugen, Kiss T?o- 
fil și brigada da sudori condusă 
de Rus Vasil a. In secția construc
ții metalice este, da asemenea, pe 
terminate montajul a trei colivii 
și a două ventilatoare de 2 000 
m.c. pa minut.
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După cum s-a mai anunțat, in 
zUele de 7 și 8 septembrie a.c, 
la Petroșani și-a desfășurat 
crările 
dactice

Atit
varășul 
secției
cuțiile care s-au purtat pe mar- ; 
ginea referatului au scos in e- 4 
vidență rezultatele bune obținute ♦
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in procesul instructiv-edueativ 
in anul școlar 1962—1963 pre
cum și unele lipsuri.

La consfătuire s-a subliniat 
faptul că an de an, prin grija 
partidului și guvernului, condi
țiile de muncă și studiu ale e- 
levilor și cadrelor didactice s-au 
îmbunătățit, 
fapt sînt cele 
de clase care 
ultimii ani în
tate cu mobilier modern.

Anual statul alocă o mare 
mă de bani pentru material 
dactic, mobilier școlar 
pentru acordarea de 
gratuite elevilor din

Trușcă Dumitru, Cotescu loan, 
Krausz Septimia, Pătrașcu Moise, 
Păsculescu Vera, Costinaș Corne
lia care prin numeroasele exerci
ții și probleme rezolvate cu elevii, 
prin experiențele și lucrările de 
laborator efectuate, utilizarea la 
lecții a schițelor, planșelor, sche
melor și prin legarea cunoștințe
lor teoretice de cele practice, au 
contribuit la formarea concepției 
științifice a elevilor.

Consfătuirea a scos însă în 
vidență 
rată că 
au fost 
riei, de

e- 
a- 

nu
și unele lipsuri care 
unele cadre didactice 
pătrunse de simțul dato- 
importanța sarcinii care

0

Ne vom îndeplini angajamentul 
anual la economii

(Urmare din pag. l-a)

dere a prețului de cost vom lua 
măsuri de introducere a tehnicii 
noi, de extindere a transportului 
mecanic și a încărcării mecanice 
la mai multe loguri de muncă.

Racant, am luat măsuri pentru 
a asigura o bună aprovizionare cu

Tineri constructori 
harnici

In aceste zile, munca pe șantie
rul preparației de la Coroiești cu
noaște un avînt deosebit. Termi
narea liniilor de preparare nr. 2 
și 3 a devanit principala preocu
pare a întregului colectiv da cons
tructori.

Alături de vîrstnici, tinerii de 
pe șantier munesse cu rivnă pen
tru realizarea la timp o obiective
lor. Printre cei mai harnici tineri 
constructori se numără montorii din 
brigada condusă de lăcătușul Mo
rarii Sebastian. Lucrind în prezent 
la montarea ingroșătorului, brigada 
își depășește ritmic sarcinile pla
nificate cu 10-20 proc?nte.

Succese de seamă obțin și tine
rii instalatori conduși de Lesov ici 
Nicolae care instalează conducta 
tehnologică de la linia 2-a. Entu
ziasmul cu care muncesc 
îndeplinirea și depășirea ritmică 
a sarcinilor planificate îi situează 
în fruntea întrecerii și pe tinerii 
Căleanu loan, strungar, Stzgaru

, Ioniță, sudor, Nanu Vasile, beto- 
nist, Dragnea Gheorghe, sudor.

material de susținere, mai ales 
pentru perioada de iarnă și îndeo
sebi cu materialele necesare la lu
crările de investiții — balast, ci
ment, blocuri. Totodată s-a mărit 
numărul mașinilor care transportă 
pietriș și prefabricate. Pantru bu
na desfășurare a transportului s-a 
hotărît ca o locomotivă electrică 
de pe linia Lonea-Pstrila să fie 
folosită în exclusivitate pentru 
transportul materialului lemnos.

Avînd în vedere condițiile exis
tente și pe baza măsurilor ce le- 
am luat și urmează să le mai luăm, 
avem convingerea că pînă la sfîr- 
șitul anului vom raporta îndepli
nirea angajamentului de economii".

pentru

Mărturie acestui 
aproape 150 săli 
s-au construit în 
Valea Jiului,

Pe marginea consfătuirii 
cadrelor didactice 

din Valea Jiului
do-

învățătură, în 
școală, în fa
in atitudinea 
Desigur că la 
rezultate au 

didactice,

su
di
cicit 

manuale 
clasele 

I—VII. Așa de exemplu, numai
anul acesta, elevii din Valea 
Jiului beneficiază de manuale 
gratuite in valoare de peste
600 000 lei, iar valoarea mobi
lierului cu care au fost dotate 
școlile se cifrează ia 800 000 lei. 

Paralel cu extinderea spațiu
lui școlar, a crescut mult și nu
mărul elevilor care s-a ridicat 
în anul școlar trecut la peste 
16 000.

Așa cum prevăd documentele 
celui de-al III-lea Congres
P.M.R., prin trecerea la invăță- 
mintul obligatoriu de 8 ani, va 
crește și mai mult numărul ele
vilor, se vor crea condiții peni 
tru ca pregătirea lor să fie mai 4 
temeinică și mai completă.
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Cadrul didactic, 
factor hotărîtor 

în instruirea elevului

le-a fost încredințată.
Cum altfel pot fi calificați acei 

profesori și învățători care s-au 
prezentat în fața elevilor nepre
gătiți, nu au respectat planifica
rea materiei și, în consecință, au 
trecut superficial peste unele pro
bleme ori lecții. Aceasta a dus la 
supraîncărcarea elevilor, la munca 
în asalt, la creșterea mediocrită
ții, la goluri serioase în cunoștin
țele elevilor.

Problema mediocrității elevilor a 
fost mult dezbătută la consfătuire. 
Pe bună dreptate au arătat parti
cipants la consfătuire că nu există 
elevi capabili și elevi mai puțin 
capabili, ci elevi care muncesc, 
învață, se străduiesc și elevi care 
nu doresc să facă eforturi. Toc
mai aici intervine măiestria peda
gogului, a educatorului pentru a 
dezvolta la acești elevi gustul pen
tru studiu, dragostea pentru mate
ria respectivă, încredere în forțele 
lor.

Problemele în care aceștia 
se descurcă trebuie rezolvate 
școală și nu date pentru acasă.

La menținerea mediocrității mai 
contribuie uneori și felul cum se 
face verificarea și notarea elevi
lor. Cei care au luat cuvîntul au 
demonstrat că neverificarea 
manentă a însușirii de către 
a lecțiilor duce la 
la învățarea doar 
la care elevii știu 
narizați, în dauna 
gii materii.

Cît privește notarea răspunsu
rilor elevilor, aceasta ține tot de 
măestria pedagogică a educatorului 
respectiv. Se știe că nota repre
zintă un puternic stimulent la în
vățătură, o recunoaștere a capa
cității elevului. Ori, așa cum s-a 
arătat la consfătuire, au fost nu
meroase cazurile 
didactice, nu au 
tul discernămînt 
sau a altuia din
neori pînă la exagerări, lucru ce 
a contribuit la descurajarea ele
vilor. Asemenea cazuri s-au petre
cut la școlile medii din Petroșani, 
Lonea și Lupeni precum și la unele 
școli de 8 ani. Desigur că nu este 
nimeni împotriva exigenței, care 
este necesară, dar această exigen
ță să nu fie exagerată. E normal 
să li se pretindă elevilor să acu
muleze întreaga materie dar să nu 
li se pretindă să 
depășesc puterea 
dere.

Concluzia care
consfătuire este aceea 
printr-o temeinică pregătire profe
sională, pedagogică și ideologică a 
cadrelor didactice, prin folosirea 
metodelor și procedeelor bune în 
predarea și verificarea cunoștințe
lor, printr-o bună planificare a 
materiei, prin realizarea conținu
tului științific și educativ al lec
țiilor, utilizarea unui bogat mate
rial didactic și o colaborare strînsă 
între școală și familie, între școală 
și organizațiile de tineret se pot 
obține rezultate bune in procesul 
de instruire a elevilor.

nu
la

laMajoritatea participanților 
discuții au reliefat faptul că facto
rul hotărîtor în procesul de in
struire a elevului îl reprezintă 
cadrul didactic. De felul cum a- 
cesta își planifică materia, de di
versitatea procedeelor folosite în 
predarea obiectelor de Invățămînt, 
de conștiinciozitatea cu care se 
pregătește pentru fiecare lecție, 
depind succesele sau insuccesele 
elevilor la învățătură.

Aceste probleme au preocupat 
majoritatea cadrelor didactice. Nu
meroși profesori au căutat să fie 
în permanentă la curent cu nou
tățile din pedagogie, literatură, 
artă și publicațiile de specialitate 
pentru a cunoaște experiența bună 
a altor cadre didactice și a o a- 
plica în munca cu elevii. Profesori 
ca Tițescu Maria, Varga Lenke, 
Purdea Emilia, Stoican Elena, Cher- 
ciu Nicolae, Pîrîianu Simion, Rusu 
Maria, Popescu Ioan și alții, s-au 
pregătit cu multă seriozitate pen
tru fiecare oră, pentru fiecare 
lecție. Pozitivă este și activitatea 
depusă de profesorii și învățătorii 
Băbeanu Maria, Stoicuța Romulus,

munca in 
a acelor 
că vor fi 
însușirii

per- 
elevi 
asalt, 
lecții 
semi- 
între-

cînd unele cadre 
apreciat cu des- 
rfispunsul unuia 
elevi, mergind u-

Din planul editorial al Societății 
de științe istorice și filologice

Planul editorial al Societății de 
științe istorice și filologice din 
R.P.R. cuprinde apariția pînă la 
sfîrșitul acestui an a unor intere
sant a lucrări menite să informeze 
profasorii de specialitate cu ultimi- 
le noutăți științifice din țară și de 
peste hotare.

Printre acestea se numără „Stu
dii și articole de istorie" (volumul 
II) care înfățișează diferit? epi
soade al? mișcării noastr? munci
torești, aspecte al? istoriei învăță- 
mîntului romîn?sc, metodica predă
rii istorisi în școala de cultură ge
nerală; culegerea de „Limbă și lite
ratură romînă" (volumul VII) cu
prinde articole de teorie, critică 
și istori? lit arară, folclor, text» și 
documsnte.

Mai sînt sub tipar „Studia et ar
ta orientala" (volumul V) care pre
zintă studii și articole asupra unor 
lucrări de literatură și artă orien
talistică, publicații din folclorul po
poarelor orientale, precum și volu
mul V din „Studii de literatură 
universală" unde sînt comentate o- 
pere de literatură engleză, sovie
tică, franceză, germană, italiană, 
latină, bulgară, iugoslavă.

O lucrare deosebit de interesan
tă pentru profesorii de limba și 
literatura romînă din țara noastră 
este culegerea de „Probleme ale 
cultivării 
realizată
Didactică și pedagogică.

(Agerpres)

limbii romîn? în școală'* 
în colaborare cu Editura

proces complex, cele două laturi 
ale sale, instruirea și educația se 
intrepătrund și se condiționează 
reciproc. Școala noastră nouă, so
cialistă nu se poate limita doar la 
formarea unor oameni instruiți. 
Noua generație trebuie educată în 
așa fel ineît să devină posesoa
rea unei înalte conștiințe politice, 
să fie -înzestrată cu cele mai no
bile calități morale. Aceasta cere 
din partea educatorilor o muncă 
conștientă și perseverentă, o mun
că de fiecare zi la clasă și în a- 
fara clasei.

In munca de educație, în șco
lile din Valea Jiului s-au obținut 
rezultate bune, oglindite în suc
cesele elevilor la 
comportarea lor în 
milie și societate, 
lor față de muncă, 
obținerea acestor
contribuit atit cadrele 
organizațiile de tineret din școli, 
cît și legătura strînsă cu familia.

Cadre didactice ca Popescu E- 
lena, Bajnovszki Elisabeta, Toth 
Elemer, Paraschivoiu Constantin, 
Cocheci Vasile, Iațenco Maria, Ben- 
de 
cu 
în 
și 
exercitînd o 
educativă asupra elevilor. Pe 
bună dreptate s-a afirmat la 
consfătuire că nu se poate realiza 
educația comunistă a elevilor, da
că cel care este chemat să educe 
nu constituie un exemplu demn de 
urmat. Atît referatul cît și parti- 
cipanții la discuții au criticat unele 
cadre didactice pentru abaterile 
săvîrșite. Ei au arătat că nu poți 
pretinde elevilor să aibă o atitu
dine justă față de îndatoriri, o con
duită frumoasă în școală și în a- 
fara acesteia, să fie disciplinați, 
punctuali, ordonați, respectuoși 
dacă însăși cadrele didactice au 
abateri de la aceste reguli.

Unele abateri ale elevilor de la 
disciplina școlară, unele rezultate 
slabe la învățătură se datoresc 
tocmai nivelului scăzut al muncii 
de educație, insuficientei preocu
pări din partea profesorilor pentru 
a trezi la elevi dragostea de mun
că, simțămîntul răspunderii față 
de societatea în care trăiesc, la 
care se adaugă și exemplul perso
nal negativ pe care l-au dat unele 
cadre didactice. Nu pot fi trecute 
cu vederea abaterile săvîrșite de 
elevi ca Papp Ana, Furdui Emil, 
Luca Nastasia, Gherghina Maria și 
Constantinescu Daniela, Stejar 
Brîndușa și Silvia, Drăgan Doina 
și Lupu Livia, Tamaș Doru, Pal! 
Ianoș, Jurj Vasile și Gheorghe și 
alții care au avut o comportare 
nedemnă față de profesori, au ab
sentat nemotivat de la orele de 
curs, au avut abateri de la mo
rală.

Dacă 
cauzele 
abateri 
rii 
au 
lor 
nei 
să

Ștefan și altele s-au 
dragoste de educarea 
Spiritul patriotismului 

al internaționalismului
> puternică 
asupra 

dreptate

ocupat 
elevilor 
socialist 
proletar, 
influență 

elevilor.
afirmat

analizăm mai îndeaproape 
care au determinat aceste 
ne dăm seama că profeso- 
diriginții acestor elevi nu

facă 
lor

s-a

lucruri care 
de pătrun-

desprins la 
că numai

Educatorul - un exemplu 
de ținută morală 

pentru elev
preEste îndeobște cunoscut că 

cesul instructiv-edueativ este un

mo-

spi- 
față

Și
reușit să cultive în rîndurile 
conștiința necesității discipli- 
liber consimțite, nu au reușit 

le trezească sentimentul dato
riei, să le imprime o conduită 
rală sănătoasă.

Nu se pot educa copiii în 
ritul dragostei fierbinți
de partid, nu se pot sădi în sufle
tul lor sentimente și convingeri 
comuniste, numai vorbindu-le des
pre acestea. Profesorul sau edu
catorul, prin întreaga sa compor
tare, să dea exemplu de aceste 
convingeri, să arate că trăiește și 
gîndește ca un adevărat comunist. 
Fără îndoială că la educarea ele- 

colaborarea 
familie.

au fost de 
cadrele di-

vilor contribuie și 
strînsâ dintre școală și

☆
Lucrările consfătuirii 

un real folos pentru
dactice atît prin problemele dez
bătute, cît și prin valoroasele pro
puneri făcute. Este necesar însă ca 
aceste învățăminte să fie aplicate 
în munca de zi cu zi de către fie
care cadru didactic, pentru ca in
tr-adevăr, în noul an școlar, re
zultatele să fie la nivelul cer.c- 
țelor și a posibilităților exis -n -

C. COTO>f.<S
D. GHIONT.*



steagul roșu j

In sprijinul destinderii internaționale Declarațiile
NICOSIA 13 (Agerpres).

! Lă 13 septembrie, la Nicosia 
și-a încheiat lucrările Comitetul 
Executiv al Secretariatului perma
nent al Consiliului de solidaritate 
SI țărilor Asiei și Africii.

După trei zile de dezbateri, Co- 
i mitetul a adoptat o rezoluție care 
i aprobă Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea parțială 
a experiențelor nucleare și pro
pune luarea de noi măsuri pentru 
a se ajunge la interzicerea totală 
a experiențelor. „Convins că pa
cea nu poate fi asigurată fără 
dezarmarea generală, se spune în

-------- o
Ac|iuni ale patpioțilop 

sud-vietnamezi
SAIGON 13 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că la 12 septembrie patrio- 
tii sud-vietnamezi au lansat ata
curi puternice în diferite puncte 
ale Vietnamului de sud împotriva 
pozițiilor ocupate de trupele die- 
miste. Potrivit agenției UPI, parti
zanii au ocupat orașele Cai Nuoc 
și Dom Doi, capitalele a două dis
tricte sud-vietnameze, au distrus 
posturi întărite din jurul unor 
„sate strategice" și au dinamitat 
o șosea importantă. Agenția Reu
ter relatează că partizanii au bom
bardat cu mortiere o importantă 
bază americană de elicoptere, si
tuată la 110 mile sud-est de Sai
gon.

Mai tîrziu, oficialități militare 
sud-vietnameze au anunțat că tru
pele diemiste au reocupat cele 
două orașe, provocînd „pierderi 
grele" partizanilor. „Surse milita
re americane — transmite agenția

-=©=----

Primul Congres național 
de arhitectură din Argentina

BUENOS AIRES 13 (Agerpres).
In capitala Argentinei s-a des

chis primul Congres național de 
arhitectură școlară pentru a dez
bate, după cum transmite agenția 
Prensa Latina, „grava problemă a 
necesității construirii de școli, pre
cum și teme referitoare la planifi
carea didactică, metodele de edu
cație și exigențele tehnico-științi- 
fice ale arhitecturii".

Participanții la congres s-au o- 
cupat pe larg de problema anal
fabetismului, subliniind că această 
plagă „nu poate fi rezolvată atîta 
timp cît țara duce lipsă de clădiri 
de școală".

MEXIC. Potrivit unui acord în
cheiat recent între băncile din 
Mexic, Costa Rica, Salvador, Gua
temala, Honduras și Nicaragua 
toate operațiile financiare între a- 
ceste țări se vor face în valută 
națională. Comentînd încheierea a-, 
cestui acord, ministrul de finanțe 
al Republicii Mexic a spus: „A- 
ceasța înseamnă că dolarul va ieși 
din sfera de circulație din Mexic 
si America Latină. In prezent el 
îndeplinește doar funcția de e- 
talon".

LONDRA. Participanții la mitin
gul convocat la Brighton de Con
siliul național pentru apărarea li
bertăților civile au protestat îm
potriva condamnării la 18 luni în
chisoare a lui George Clark, unul 
din conducătorii „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară".

ACCRA. La 11 septembrie a fost 
ratificat la Accra acordul comer
cial ghanezo-cuban în baza căruia 
Ghana va furniza Cubei cacao, 
esențe tropicale, mangal industrial 
și ulei de palmier. La rîndul său. 
Cuba va exporta în Ghana zahăr, 
tutun, ceară și alte mărfuri. 
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rezoluție. Comitetul executiv spri
jină ideea convocării unei confe
rințe internaționale pentru exami
narea problemei dezarmării și in- I 
terzicerea completă a experiențe- l 
lor nucleare". „Mișcarea de soli
daritate afro-asiatică, se spune în 
continuare, își reafirmă fidelitatea 
față de principiile coexistentei 
pașnice între state cu sisteme so
ciale și politice diferite, față de 
lupta pentru pace, dezarmarea ge
nerală și totală, interzicerea expe
riențelor nucleare, distrugerea ar
melor nucleare și lichidarea baze
lor militare străine".

UPI — au fost mai puțin optimiste. 
Ele au declarat că partizanii au o- 
cupat două orașe și au provocat 
pierderi grele trupelor guvernamen
tale". Corespondenții occidentali de 
presă menționează în același timp, 
că autoritățile diemiste au cenzu
rat toate știrile referitoare la pier
derile trupelor guvernamentale.

---------------- _• --■=-----------------

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 13 (Agerpres).
„Vreau să subliniez din nou cît 

de importantă este aprobarea de 
către Senatul S.UA. a Tratatului 
pentru interzicerea experiențelor 
nucleare — a declarat președintele 
Kennedy Ia Conferința de presă de 
la Casa Albă. Tratatul a fost sem
nat pînă acum de peste 90 guver
ne și este mai limpede decît ori- 
cînd că acest mic pas către pace 
va aduce câștiguri importante".

Răspunzînd întrebărilor unor 
corespondenți care se refereau la 
rezervele formulate de unii sena
tori față de Tratat, președintele a 
dat asigurări că laboratoarele, nu
cleare americane nu-și vor înceta 
activitatea. EI a arătat, de aseme
nea, că Statele Unite intenționea
ză să-și continue programele de 
experiențe nucleare subterane.

In legătură cu apropiata deschi
dere a sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U., președintele Kennedy a 
declarat, răspunzînd unei întrebări 
adresate de corespondentul agen
ției TASS, că intenționează să ia 
cuvîntul în fața Adunării Gene
rale încă din primele zile după 
deschidere și că-și va consacra 
discursul, printre altele, expunerii 
măsurilor concrete pe care inten
ționează să le propună S.U.A. în 
legătură cu activitatea O.N.U. El 
a precizat, de asemenea, că, cu 
prilejul sesiunii O.N.U., se va în- 
tîlni la Washington cu unii mi
niștri de externe sosiți la sesiune, 
subliniind că va avea o întreve-

--------------0---------------

Incidente în sala de ședințe a comisiei 
pentru cercetarea activității antiamericane

WASHINGTON 13 (Agerpres).
La 12 septembrie s-au produs 

incidente în sala unde au loc șe
dințele Comisiei Camerei Repre
zentanților pentru cercetarea acti
vității antiamericane în timp ce 
era anchetat grupul studenților 
ameriGani care s-au înapoiat din- 
tr-o călătorie făcută în Cuba. Du
pă cum transmit agențiile occi
dentale de presă, zeci de polițiști 
au intervenit și au încercat să-i 
evacueze cu forța pe studenți, la 
cererea președintelui comisiei, Ed
win Willis, atunci cînd, în aplau
zele celor prezenți în tribune, 
unul din participanții la această 
călătore, Levi Laub, a refuzat să 
indice persoanele care au contri
buit la efectuarea vizitei studenți
lor americani în Cuba. Polițiștii

NEW YORK 13 (Agerpres).
La 12 septembrie, secretarul ge

neral al O.N.U., U Thant, a or
ganizat o conferință de presă, în 
cadrul căreia a abordat mai multe 
probleme actuale ale situației in
ternaționale. El și-a exprimat spe
ranța că apropiata sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. va aproba 
Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii. U Thant a 
spus că speră că prezența la se
siunea Adunării Generale a miniș
trilor de externe ai U.R.S.S., Sta
telor Unite și Marii Britanii va 
permite angajarea unor discuții a- 
supra etapei următoare pe calea 
dezarmării generale și totale, în 
special privitor la încheierea unui 
acord de interzicere a tuturor ex
periențelor nucleare, inclusiv a 
celor subterane. Secretarul gene
ral a arătat că este convins că în 
noul climat creat de semnarea 
Tratatului de la Moscova, Aduna
rea Generală va putea să-și des
fășoare lucrările într-un mod fruc- 

dere cu ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., A. Gromîko.

Președintele S.U.A. a răspuns și 
unor întrebări în legătură cu o 
recentă întrunire a organizației 
ultrareacționară „Legiunea Ameri
cană", la care s-au făcut auzite 
îndemnuri la noi acțiuni ostile ale 
S.U.A. împotriva Cubei, inclusiv 
agresiunea armată. Reafirmînd os
tilitatea guvernului său față de 
Cuba, el și-a exprimat totuși pă
rerea că acțiuni militare directe 
ale Statelor Unite împotriva aces
tei țări „nu ar fi înțelepte".

In legătură cu situația din Viet
namul de sud, președintele a rea
firmat politica Washingtonului de 
continuare a operațiunilor milita
re împotriva forțelor de partizani 
din Vietnamul de sud, declarînd 
că cei 25 000 de americani din
Vietnamul de sud se află acolo
pentru a cîștiga războiul și că de 
aceea S.U.A. vor sprijini tot ceea 
ce va putea contribui la succesul 
acestui război și se vor pronunța 
împotriva a tot ceea ce este de 
natură să împiedice operațiile mi
litare. In același timp el a recu
noscut că guvernul lui Diem trece 
prin mari dificultăți, ceea ce, a spus 
el, trezește „îngrijorarea" guver
nului său.

In legătură cu situația internă, 
președintele Kennedy a recunos- 
cuț că încercările de a elimina se
gregația rasială în școlile din su
dul S.U.A. întîmpină dificultăți.

care, potrivit agenției Associated 
Press, erau masați într-o antica
meră „pentru a face față tulbură
rilor" au intervenit cu brutalitate 
împotriva studenților și publicului 
din tribune. Unul dintre studenți 
a strigat la adresa președintelui 
comisiei: „Este mai multă liber
tate în Cuba decît în statul Loui- 
siane (stat unde domnește dezmă
țul rasiștilor albi ji.r.), iar alții au 
scandat i „Fasciștii se află aici".

In cursul ședinței, unul din 
participanții ia călătorie, Barry 
Hoffman, a declarat că a fost re
crutat de Agenția centrală de in
vestigații (CIA) și de Biroul fede
ral de investigații (FBI) pentru a 
prezenta rapoarte asupra celor vă
zute în Cuba și a comportării stu
denților americani.

iui l Than!
tuos și cu rezultate concrete pe 
calea dezarmării, lichidării siste
mului colonial și dezvoltării eco
nomice.

Referindu-se la situația din Viet
namul de sud, secretarul general 
a declarat că ea „se înrăutățește 
tot mai mult". „Nu există nici o 
țară în lume în care situația să 
fie atît de haotică", a spus el. U 
Thant a adăugat că în Vietnamul 
de sud lipsesc elementele esen
țiale ale democrației.

Răspunzînd unor întrebări ale 
ziariștilor, U Thant, a declarat că 
studiază în prezent raportul mi
siunii O.N.U. însărcinată cu con
sultarea populației din Sarawak și 
Borneo de nord asupra dorinței 
sale de a adera sau nu la Fede
rația Malayeză. Secretarul gene
ral urmează să facă cunoscut în 
mod oficial Indoneziei, Filipinelor 
și Malayei constatările misiunii 
O.N.U.

Secretarul general s-a referit, de 
asemenea, la activitatea misiunii 
de observatori ai O.N.U. în Yemen, 
Ia problema retragerii trupelor 
O.N.U. din Congo și la alte pro
bleme.
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Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 13 (Agerpres).
In ședința din 12 septembrie. 

Consiliul de Securitate a continuat 
examinarea problemei situației din 
Rhodesia de sud. Reprezentantul Re
publicii Ghana, Quayson Sackay, 
a subliniat în cuvîntul său că pro
iectul de rezoluție prezentat de 
Maroc, Ghana și Filipine reflectă 
cele mai moderate cerințe ale A- 
fricii" și i-a chemat pe toți mem
brii Consiliului de Securitate să 
sprijine „acest pas constructiv".

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, N. T. 
Fedorenko, care a subliniat că 
membrii consiliului pot și trebuie 
să ceară Angliei să nu transfere 
rasiștilor sud-rhodesieni nici o pu
tere și nici un atribut suveran, mai 
ales asupra forțelor armate și a- 
viației. Consiliul de Securitate, a 
continuat reprezentantul sovietic, 
poate și trebuie să ceară Angliei 
să aplice rezoluțiile cu privire la 
Rhodesia de sud, adoptate ante
rior de Adunarea Generală a 
O.N.U.

Delegația sovietică, a declarat 
N. T. Fedorenko, sprijină proiec
tul de rezoluție al celor trei țări 
afro-asiatice și va vota pentru a- 
doptarea lui. U.R.S.S., a adăugat 
el, se pronunță în sprijinul cere-

PROGRÂ M
15 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Clubul voio
șiei, 8,50 Cîntece și jocuri popu
lare îndrăgite de ascultători, 9,20 
„Giuseppe Verdi și William 
Shakespeare", 11,00 Selecțiuni din 
operete, 11,30 Vorbește Moscova ! 
12,20 Interpreți de muzică ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Concert de prînz, 16,10 Piese dis
tractive, 17,25 Transmisiune spor
tivă, 19,00 Pagini celebre din o- 
pere, 19,35 Muzică de dans, 20,00 
Teatru la microfon: „Baltagul" de 
Mihail Sadoveanu, 21,23 Melodii 
de dragoste, 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Dansuri sim
fonice de compozitori romîni, 9,00 
Muzică de estradă, 10,00 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
10,30 Revista presei străine, 10,38 
Soliști de muzică ușoară, 11,30 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 12,00 Emisiunea „Cinema", 
13,06 Cîntă Dorina Drăghici, 13,21

Partizanii kurzi 
continuă lupta

BAGDAD 13 (Agerpres).
Declarațiile cîrmuitorilor baasiști 

de la Bagdad din care rezultă că 
„lupta de eliberare a poporului 
kurd a fost înăbușită" și că arma
tele partizanilor kurzi ar fi fost 
zdrobite sînt departe de a cores
punde realității, scrie săptămînalul 
libanez „Al-Hurriya". Partizanii lui 
Barzani, conducătorul mișcării de 
eliberare a kurzilor, scrie în con
tinuare revista, continuă să se 
mențină pe pozițiile lor și, să-și 
păstreze punctele strategice asu
pra cărora și-au instituit contro
lul încă de la începutul operațiu
nilor militare, pricinuind armate
lor irakiene mari pierderi în oa
meni și materiale.

—©=_ 4

Amnistierea deținuților 
politici din Argentina

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). 
La Buenos Aires a fost dat pu

blicității decretul guvernului ar- 
gentinean cu privire la acordarea 
amnistiei tuturor deținuților poli
tici. Printre persoanele care ur
mează a fi puse în libertate există 
comuniști și peroniști, condamnați 
anterior pe baza diferitelor lețj< 
represive.

rilor poporului sud-rhodesian de a 
se anula constituția rasistă din 
1961 și de a se crea organe de 
stat reprezentative pe calea unor 
alegeri bazate pe dreptul la vot 
universal și egal, sub supraveghe
rea unei comisii numite de Consi
liul de Securitate.

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanții Franței, Angliei și ciankg^ 
șistul, care s-au pronunțat împo
triva adoptării proiectului de re
zoluție prezentat de cele trei state 
afro-asiatice și, mai ales, împotriva 
adoptării unei hotărîri în legătură 
cu Rhodesia de sud. Reprezentan
tul Franței, Roger Seydoux, a re
luat vechea teză a puterilor colo
nialiste referitoare la așa-zisa ,,ne- 
competență" a Consiliului de Se
curitate de a analiza situația din 
Rhodesia de sud și a cerut ca 
membrii Consiliului de Securitate 
să manifeste „mai mare încredere" 
în Anglia.

Reprezentantul Angliei, P. Dean, 
a cerut Consiliului de Securitate 
să voteze împotriva proiectului 
de rezoluție afro-asiatic pentru a 
preveni, potrivit spuselor Iui, „crea
rea unui precedent în ce privește 
amestecul Consiliului de Securi
tate în treburile interne ale sta
tului".

X

DE RADIO
Program muzical pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 14,15 „Cine 
știe, cîștîgă!", 15,00 Muzică ușoa
ră cerută de ascultători, 15,30 Pa
gini alese din muzica de operetă, 
18,00 Teatru la microfon pentru co
pii, 19,00 „Melodii... melodii", e- 
misiune de muzică ușoară romi- 
nească, 20,05 Muzică de dans, 21.45 
Lectură ghicitoare : Citindu-1 pe 
Ibsen, 22,00 Seară de romanțe.

- = © = -

CINEMATOGRAFE
15 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Lanterna cu amintiri; AL SAHIA : 
Ordinul Anna; PETRILA : Fetele,- 
ANINOASA: Cinci oameni la
drum; VULCAN : Chiriașul; PA- 
ROȘENI : Omul amfibie; LUPENI : 
Salut viață; URICANI : Cînd co
pacii erau mari.
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