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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Activitate rodnică 
In sectorul forestier Lupeni

Lemn peste plan
Aceste realizări se a-In luna septembrie 

muncitorii și tehnicienii 
din sectorul Lupeni ai 
I.F. Petroșani au înregis
trat îftiactivitatea lor suc
cese de seamă. Organi- 
zîndu-și mai bine lucrul 
în parchetele forestiere 
brigăzile , muncitorilor fo
restieri- de la exploatarea 
Valeai de Brazi, Mierlea- 
sa, Dealul Babii si Soho 
doi au valorificat peste 
plan; 160; m.c. lemn de e- 
sență rășinoasă pentru 
mină, 63 I m.c. bușteni de 
brad pentru gater, 50 m.c. 
lemn de fag. 20 m.c.

daugă la cei peste 1 30C 
m.c de lemn, cherestea 
de fag și rășinoase valo
rificate peste plan în pe- 
ioada 1 ianuarie — 1

septembrie 1963. La obți
nerea acestor realizări au 
contribuit cel mai mult 
brigăzile complexe cu lu
cru în acord global con
duse de Bădicu Dumitru, 
Mihalca loan. Moiseșcu 
Gheorghe, Lăpăduș loan 
și maiștrii responsabili de

In mijlocul naturii
Minerilor din Aninoasa le place 

tare mult natura. Nu-i zi de re
paus să nu o pornească în grup 
ori de unul singur spre cabanele 
ce împînzesc munții noștri.' Mem
brii grupei sanitare, care au ob
ținut realizări frumoase' în între
cerea desfășurată între formațiile 
din localitățile Văii Jiului, au ho- 
tărît să-și petreacă una din zilele 
de odihnă la cabana de la Cîmpu 
lui Neag. Colectivul sectorului II 
și-a petrecut una din zilele de odih
nă la Peștera Boli. Excursioniștii au 
admirat galeriile săpate în stîncă 
de apa cristalină a pîrîului de aici. 
E drept că apei i-au trebuit mii 
și mii de ani pentru realizarea a- 
cestei opere, pe care minerii, cu 
utilaje moderne o fac astăzi în pu
țină vreme, dar tocmai în asta 
constă farmecul peșterii.

Clișeul nostru înfățișează pe șeful de brigadă Stan Constantin (mijloc) din secfo- 
I rul I al minei Petrila dînd îndrumări ortacilor de pe schimbul său înainte de a porni 
jspre adîncuri. Priceperea și hărnicia minerilor din această brigadă este consemnată zi

de ■ zi pe graficul întrecerii prin însemnate depășiri de plan.
lemn pentru construcții 
rurala, 400 m steri lemn 
industrial și , 500 in c 
lemn pentru distilare.

parchete și guri de ex
ploatare forastieră, Dră- 
ghici loan și Rădulescu 
Ioan.

Economii ia prețul de cost
Ca urmare a reducerii 

pierderilor de exploatare 
și printr-o mai . bună gos
podărire a- masei lemnoa
se,* sectorul forestier Lu- 
penl a obținut important- 
economii . la prețul j ețe 
cost. In primele trei tri
mestre din acest an, de 
exemplu, economiile ob
ținute peste plan se ridi 
că Іа 200 000 iei. O parte 
însemnată din această su
mă provine din sectorul 
de industrializai e linearii 
(șef de sector Pavelones- 
cu Ștefan) unde echipele

conduse oe gateriștii Di- 
nea Nistor și Bulzan Ia- 
noș au valorificat in plus 
din masa 1 imnoasă intra
tă pentru prelucrare 350 
m.c. c'i: re-i-tea. rășinoasa.

■’441 m.c. cherestea fag și: 
180 buc. trav?rse norma
le..

In acțiunea pentru spo- 
iirea continuă a =:ono- 
îniilor s-au mai evidential 
prin contribuția adus? 
muncitorii care lucrează 
în exploatările forestiere 
Valea de Brazi și Dealul 
Babii.

Au redus timpul afectat 
descărcării-încărcării

Mergînd în pas cu rea
lizările brigăzilor din par
chetele forestire, munci
torii care luciează în de
pozitul final, organizați 
în echipa de încărcători— 
descărcători condusă de 
Вепкб Lâzăr au încărcat 
și descărcat peste plan de 
la. începutul anului 4 000 
ton? de material lemnos. 
De remarcat în activita

tea muncitorilor din de
pozitul final este și fap
tul că în toate cele trei 
trimestre din acest an, 
timpul afectat pentru în
cărcatul lemnului în va
goanele C.F.R, a fost re
dus în medie cu 15 la 
sută, iar alocațiile au fost 
complet eliminate.

; Se descarcă stîlpii de beton pentru o nouă, li
nie de energie electrică I .

■ a : t'-> t

A. NICH1IOREL

Sporind productivitatea muncii rn îuna sepiemorie- a. , c. cu iu-ia suta, ongacta condusă-de comunis
tul Ghioancă Sabin, de la sectorul III al- minei Lupeni, s-a evidențiat din nou în cadrul întrecerii so
cialiste.’ Iată în clișeu schimbul I din această brigadă discntînd despre succesele obținute.

La începutul noului an 
dc invâiamint politic u. T. n.
In munca politico-ideologică des

fășurată de organizația noastră în 
rînduriie tineretului, cercurile po
litice constituie un cadru de dez
bateri animate, profunde, care-i a- 
jută pe tineri să-și însușească 
ideile de bază ale politicii partidu
lui nostru, să-și lărgească orizon
tul ideologic, să înțeleagă mai 
bine evenimentele politice pe plan 
extern și intern.

Principalul factor de care de
pinde crearea în cercurile de In- 
szațămînf. poliție a unei asemenea 
atmosfere de discuții vii, creatoa
re, în stare să suscite interesul 
partiCipafiților, să-i ajtite să-și cla
rifice și să înțeleagă mai bine e- 
venimentele politice, să contribuie 
la lărgirea orizontului lor politico- 
ideologic, este propagandistul.

In acțiunea de pregătire a nou
lui an de învățămînt politic U.T.M., 
organizațiile de tineret din Valea 
Jiului au acordat toată atenția re
crutării propagandiștilor.

Cu ajutorul organizațiilor de 
partid, pentru noul an de învăță
mînt au fost recrutați 266 de pro
pagandiști, din care un număr de 
213 sînt membri și candidați de 
partid, tovarăși bine pregătiți din 
punct de vedere politico-ideologic 
și cultural. De asemenea, un nu
măr de 64 de propagandiști au fost 
recrutați din rîndul celor mai buni 
utemiști. Din totalul propagandiș
tilor 152 sînt muncitori, ingineri 
și tehnicieni, 26 profesori și învă
țători, iar 88 sînt funcționari, acti
viști U.T.M.

In ceea ce privești confirmarea 
propagandiștilor, de către birourile 
comitetelor orășenești U.T.M;, o 
deosebită răspundere față de a- 
ceastă sarcină au dovedit-o orga
nizațiile U.T.M. din Petrila și Pe
troșani. Dar nu același lucru îl pu
tem arăta despre comitetele oră
șenești Lupeni și Vulcan, fapt care 
a făcut- ca și în momentul de față 
să existe un număr de 26 de pro
pagandiști neconfirmați.

Din totalul de 266 de propagan

diști, un număr de 41 propagan
diști au fost instruiți de către Co
mitetul regional U.T.M. la cursu
rile de 10 zile cu scoatere : din 
producție, iar în perioada 9 sep
tembrie — 15 octombrie a. c. se 
desfășoară instruirea propagandiș
tilor la cursurile de pregătire fără 
scoatere din, producție pe două 
centre, și anume, centrul Lupeni, 
la care participă propagandiștii "din 
localitățile Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani și centrul Petroșani, la care 
participă propagandiștii din. loca
litățile Aninoasa, Petroșani, Petrila 
și Lonea. Cursurile de pregătire a 
propagandiștilor se desfășoară pe 
baza unui program care a fost a- 
probat de Comitetul orășenesc de 
partid, iar temele sînt expuse de 
către lectorii cabinetului de partid.

Gu multă răspundere s-au ocu
pat de mobilizarea propagandiști
lor lă cursurile de pregătire or
ganizațiile U.T.M. din orașele Vul
can, Lupeni și de Ia minele Lonea 
și Uricani. Au fost însă unele or
ganizații, ca de pildă cele de ia 
minele Petrila și Dîlja, de la een- 
trala electrică Petroșani, I.I.L. „6 
August" și unitățile C.F.R. care au 
neglijat mobilizarea propagandiști
lor la cursurile de pregătire. Ast
fel. unii propagandiști oum sînt 
tov. Ropotă Mihai, Harnpo Iosif, 
Pigui Vasile, de la mina Petrila, 
Herbei Moșie de pe șantierul de 
prefabricate Petroșani, Mihai Teo- 
fil de la centrala electrică Petro
șani, Ușurelu Ștefan, Taborski Paul, 
Cătălina Vasile, Vejdel Ladislau, 
de la mina Lupeni nu au luat parte 
nici o dată la cursurile de pregă
tire a propagandiștilor.

Pe viitori organizația U;T.M. 
trebuie stă dovedească o răspun
dere sporită față de participarea 
propagandiștilor la cursurile de

V. balauta
instructor al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

(Continuate în pag. 3-a)
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INVITA
De cum intri ш 

sala de- apel a minei 
Aninoasa, îți atrage 
atenția un , afiș scris 
cu litere mari. E ta
belul cu stațiunile 
de odihnă și trata
ment la care sînt in
vitați să meargă să-și 
petreacă zilele de 
concediu cei ce inc*ă 
n-au fost la odihnă. 
Stațiuni ‘ sînt multe 
— Govora, Gălihiă- 1 
nești, Sinaia, Hercu- 
larie... La ieșirea sau

TIE LA C
intrarea în șut, • mi
nerii șe opresc și 
discută în fața tabe
lului.

— Eu unul mă în
scriu pentru Hercu- 
lane — se adresă un 
miner ortacului său. ’

— Eu Ia Govora —
spuse un altul.

; Apoi, doritorii de
; a-și, .petrece conce

diul într-o stațiune 
balneo - climaterică,

)DIHN A
răspunzînd invitației 
la odihnă de pe ta
bel, se îndreptară 
spre comitetul sindi
catului spre a soli
cita biletul. Astfel, 
încă doi mineri s-au 

■ aliniat la șirul celor
334 mineri, tehnicieni, 
și 'ingineri de "‘la 
mina Aninoasa oare 
și-au petrecut con- 

• cediul în ’ primeje 
trei ’trimestre din 'a- 
cest an în diferite 
stațiuni de odihnă. .
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Planul general de activitate Wlisuri pentru buna dasfâprare 
a învățămîntului

Una din sarcinile principale ce 
stau în fața 
și a cadrelor 
perioadă este 
judicioasă 
școlare.

Conducerea . 
tfricani, sub îndrumarea organiza
ției de partid din școală, a căutat 
să-și întocmească din timp planul 
general de muncă al școlii.

La întocmirea acestui plan s-a 
ținut cont în primul rînd de lip
surile constatate în anul trecut. 
Așa de exemplu, unii profesori au 
notat prea puțini elevi la începutul 
anului și în timpul trimestrelor, iar 
spre sflrsitul trimestrelor s-a dus 
o muncă de asalt pentru note. O 
altă deficientă manifestată in anul 
școlar trecut a fost aceea că diri- 
gințli n-au . folosit cu pricepere 
toate formele și mijloacele cele 
mai adecvate pentru mobilizarea 
părinților la lectorate și asigura
rea sprijinului familiei în rezolva
rea diferitelor probleme de edu
cație și altele.

Cunoscînd aceste lipsuri înainte 
de începerea noului an de învă- 
tămînt, învățătorii și profesorii 
școlii noastre au studiat planul de 
învățămînt, programele școlare cu 
reducerile de ore și și-au întocmit 
o planificare calendaristică rigu- ■ 
roasă, fn această direcție comisi
ilor metodice le-a revenit ca sar
cină să studieze cu atenție planu
rile întocmite de cadrele didactice, 1 
cu care ocazie s-au făcut obser
vațiile pentru a fi îmbunătățite.

Pentru obținerea unor rezultate 
mai bune la învățătură de către 
elevi, îu planul de muncă al școlii

------------e_

început de an școian 
la Școala

Flecare an școlar începe 
leași pregătiri și emoții, 
leași griji și bucurii, dar, 
lași timp, fiecare an nou 
ceva inedit, reprezintă un 
pe calea îmbunătățirii continuie a 
tnvățămîntului nostru. La Școala 
medie din Lupeni lucrul acesta îl 
ilustrează elocvșnt cifrele: 425 e- 
levi înscriși și anul acesta, față de 
numai 278 anul trecut'. Această du
blare aproape ă numărului de elevi 
se datorește înființării a 5 clase 
a VIII-a în care învață 200 de elevi 
— fii ai minerilor din localitate — 
față de numai 2 clase și numai 
80 de elevi în anul trecut.

In școală s-au luat din timp toate 
măsurile pentru desfășurarea în bu
ne condițiuni a învățămîntului eu un 
nunsăr sporit de elevi. Lucrările de 
renovare au fost terminate la timp,

directorilor de școli 
didactice în această 
planificarea cit mai 
tuturor activităților

școlii de 8 ani din

de
di-
ur-

eum

au fost prevăzute ore 
interaeistențe între cadrele 
dactice cu care ocazie se va 
mări, printre altele, și felul
sînt legate în predare cunoștințele 
teoretice ■ de cele practice.

Și în acest an școlar combate- 
теа supraîncărcării elevilor, pre
venirea rămlnerli în urmă la în
vățătură, constituie sarcini princi
pale ale cadrelor didactice. Acest 
lucru se va realiza printr-o grijă 
sporită față de calitatea lecțiilor, 
prin antrenarea și stimularea la 
lecții a tuturor elevilor, prin con
trolul permanent asupra muncii 
lor individuale, prin organizarea 
meditațiilor și consultațiilor, prin 
legătura strînsă dintre școală 
familie precum 
folosite de la

Planificarea
făcut după 
în cadrul 

stabilindu-se obiectivele gene- 
ale muncii dirigintilor precum 

specifice fiecărei

și 
și prin alte metode 
caz la caz.
muncii dirigintilor 
un instructaj spe- 
comisiei , dirigînți-

s-a. 
cial 
lor 
rale
și obiectivele 
clase de elevi, în funcție de rezul
tatele obținute în anul trecut.

O sarcină importantă prevăzută 
în planul de muncă al dirigintelui 
ește aceea de a forma la elevi o 
concepție comunistă despre viață, 
educarea lor în spiritul patriotis
mului socialist și al internaționa
lismului proletar. Pentru aceasta 
în plan au fost fixate o serie de 
teme care se vor dezbate în ca
drul comisiei metodice a diriginti
lor între care: „Cum asigur prin 
lecții însușirea cunoștințelor de 
către elevi", „Metode și procedee 
folosite cu elevii mai slabi la în
vățătură", „Prietenia și tovărășia, 
trăsături morale ale omului de tip

medie din Lupeni
CU

cu
în

асе- 
асе- 
aca-

aduce 
nou pas

clasele și laboratoarele au fost a- 
ranjate pentru a primi рэ îlevi.

Un ajutor prețios l-au dat elevii 
cars au venit la școală și s-au ofe
rit să ajute la pavoazarea clase
lor, la sortarea materialelor didac
tics, la lucrări în laboratoarels de 
fizică și chimie. .

Direcțiunea școlii și organizația 
U.T.M. au întocmit un bogat plan 
de activitate în a cărui atsnție stă 
în primul rînd rdicarea calității 
procesului de învățămînt. ..

Rezultatele primelor zile de școa
lă — 80 la sută note peste 7, ne 
îndreptățesc să prevedem un an da 
frumoass realizări în vederea sco
pului nostru — instruirea și edu
carea viitorilor constructori ai co
munismului.

prof. CORNELII! RADULESCU
Școala mtedie Lupeni

și alte teme care 
nivelului 

a calității învățămîn-

de întărire a legătu- 
școală și familie, în- 
profesorii vor folosi

Recent, conducerea Școlii ds 8 
ani nr. 2 din Petroșani a trecut 
la alcătuirea planului general de 
activitate. Printre obiectivele im
portante incluse in plan se nu
mără : int ansificarea muncii edu
cative în

mestru vor fi organizate medita
ții cu elevii care au unele la
cune în pregătirea lor indivi- 
duală.

O problemă 
planul general 
organizarea în

nouă inclusă îu 
de activitate aste 
cursul acestui tri-

a pă-

gene- 
refe-

nou", ..Respectul față de cei vîrst- 
nici", „Realizările regimului demo
crat-popular în tara noastră și în 
Valea Jiului”
contribuie la ridicarea 
ideologic și 
tului.

In munca 
rilor dintre 
vățătorii și
metode atractive pentru participa
rea în număr cît mai mare 
rințil'or la lectorate.

Pentru aceasta în planul 
ral am prevăzut o serie de
rate între care: „Profilul moral ăl 
omului societății socialiste", „Edu
cația morală a copiilor în familie”, 
„Educarea disciplinei conștiente la 
elevi în cadrul familiei", „Impor
tanța autorității părinților Și a e- 
xemplului personal". Aceste teme 
vor contribui la rezolvarea sarci
nilor privind învățătura, educarea 
copiilor, supravegherea, menținerea 
frecvenței regulate și a unui regim 
judicios al copiilor în familie etc.

Capitolul" gospodăresc din cadrul 
planului de muncă prevede sarcini 
privind buna întreținere a noului 
local de școală, aprovizionarea cu 
cele necesare pentru întregul an 
școlar, cumpărarea și confecționa
rea de mobilier și material didac
tic din fonduri locale, o serie de 
reamenajări etc.

Desigur că în planul de muncă 
al școlii au fost prevăzute și alte 
sarcini, la fel de importante care 
vor contribui Ia buna desfășurare 
a procesului instrgctiv-educativ în 
școala noastră. Ele vor constitui 
un ghid în activitatea noastră in 
acest an școlar, un ghid care ne 
va conduce spre rezultate bune 
mugea de pregătire 
elevilor.

prof. COCHECI 
directorul Școlii 

Uricani
— 0—

(IШШИ Wilîfn

VAS1LE 
de 8 ani

în
a

La Școala de 8 ani nr. 3 din Pe
troșani au avut loc importante 
acțiuni de muncă voluntară. La 
Inițiativa conducerii școlii, cu a. 
jutorul comitetului de părinți, au 
fost mobilizați părinții care în cele 
peste 50 de ore prestate, au aju
tat la amenajarea școlii. j

Printre cei care s-au remarcat 
cu acest prilej 
țezcu Romulus, 
Dragos Leontln, 
I. și alții.

sini tovarășii Uri* 
Simioneecu Miu, 

Rusu Petru, Krausz

rîndul elevilor, acorda-
rea unui număr mai mare de mestru a unui samiintșrnat. Aici
ore de meditații și consulta- vor putea studia elevi ai căror
Ui, Înființarea de grupe de părinți Sînt la serviciu, precum

și acei pe care n-are сіпэ-і ajuta 
la învățătură acasă.

Învățătură, acolo, unde e cazul. 
Chiar din acest început de tri-

fiecare grupă 
organizației

în 
de

si

Lonea între care
Tolomei Victo- 

Cosma
Elena

Eleonora, 
și alții, 

activitate 
amatori

parte 
pio-

înce-zile, aici au 
pe grupe. Pînă acum,

Odată cu începutul anului șco
lar, în toate școlile au început și 
pregătirile în vederea alegerilor în 
organizațiile de pionieri.

La Școala de 8 ani nr. 1 din Pe
triia, tovarășul Pricop Constantin, 
instructorul superior al unității de 
pionieri a luat din timp toate mă
surile necesare. Astfel, chiar din 
primele zile de școală au început 
ședințele de instruire a activului 
pionieresc, a instructorilor și aju
torilor de instructori, s-au tinut 
mai multe adunări de grupă, s-a 
prelucrat cu 
regulamentul 
nieri.

De cîteva 
put alegerile
au avut loc alegeri la grupele I-a, 
a П-a și а Ш-а din detașamentul 
nr, 6 și la două grupe din deta- 
șamentul nr. 5. Adunările de ale
geri se desfășoară planificat, con
form graficului întocmit.

Adevărate sărbători' pionierești, 
alegerile pe detașaa№r.tf.5țj,.'Ba>.- 
tate sînt așteptate cu nerăbdare 
și interes de purtătorii cravatelor 
roșii. In cinstea acestor degeri, 
pionierii de la Școala da 
nr. 1 din Petriia și-au luat 
jamentul ca nici un pionier 
ia note mai mici de 7. In 
scop, de un real folos este 
de perete a școlii „Urzica",
re sînt criticați elevii și pionierii 
csre iau note mici sau cei care 
sînt certați cu disciplina școlară. 
Deosebit de sugestiv este unul 
din articolele de aici semnat de 
un elev din clasa a V-a D. El scrie.; 
„In clasa noastră o singură elevă 
a luat nota 4. Clasa a fost supă
rată pe ea că a început acest an 
școlar cu o notă slabă. Noi însă o 
vom ajuta și sîntem convinși că 
Roji o să se-ndrepte".

8 ani 
anga- 
să nu 
-acest 

gazeta 
în ca

Tot în cinstea alegerilor pe de
tașamente și unitate, pionierii, sub 
îndrumarea atentă a instructorilor 
și ajutorilor de instructori de la 
Școala medie din 
Băgineanu Maria, 
ria, Popa Lucia, 
Bora Maria, Bicu
desfășoară o susținută 
cultural-sportivă. Artiștii 
pregătesc frumoase programe ar
tistice, iar sportivii se întrec în 

numeroase competiții sportivș îri- 
tre detașamente și între școli. Așa 
au fost cele de handbal și volei 
de săptămîna trecută, susținute în 

- compania colegilor lor din Lonea. 
cîștigate

Pentru 
pionieri, 
cei mai 
Ш-a au 
sebit de
intrarea în rîndu! organizației 
pionieri. Elevii Cîneian 
Lucoi Viorel și Acze Ghizel» nu 
se Іяаі săturau să-și priveasc^icra- 
vatete purpurii care le , fluturau ia 
gîț-

De asemenea, pionierii de aici 
întreprind numeroase acțiuni. de 
muncă patriotică, 
lor de a colecta 4000 
în cinstea alegerilor 
care vor avea loc
acestei luni, prinde viață. Pipă a- 
cum ei au colectat, deja 2000 kg., 
urmînd ca în zilele următoare să 
îndeplinească și chiar să depă
șească cifra de angajament. Prin
tre pionierii care s-au evidențiat 
în această acțiune se numără Cri- 
șan Petru, Oancea Rodica, CJătut 
Ana, Rusan Traian, Somoghi La- 
dislau și alții.

de elevii petrileni.
întărirea organizației de 
zilele trecute. 20 dintre 
buni elevi din claseie a 
trăit un eveniment deo- 
important din viata lor : 

de
Maria,

Angajamentul 
kg. fler vechi 

pe unitate, 
spre mijlocul
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NOTA

Elevele Băncilă Angela și Iaeob Maria de la Școala de 8 ani din 
Iscroni sînt fruntașe Ia învățătură. Anul trecut, ele s-au clasat printre 
cei mai buni elevi pe clasă la învățătură și disciplină. Și în acest 
an școlarele sînt hotărîte să reediteze succesul de anul trecut. De 
altfel, primele note obținute confirmă acest lucru.

IN CLIȘEU: Elevele Băncilă Angela și lacob Maria din alena a 
ѴИ-* a Scolii de 8 ani din Iscroni, la o or? de clasă.

Sînt... o viitoare sală de clasă 
și locuiesc- în strada Privighetori- 

din orașul Petriia, împreună 
alte... colege. O să vă mirați 
sigur cum poale vorbi o sală 
clasă. Mai ales una netermi- 

nată ca mine. Iacă ea nu mai pot 
sd tac. Vreau sd vorbesc, deși nu 
prea md lasă I.E.b.-ui nostru din 
Petriia. Adică... mă lasă. Md lasă 
de foarte multă vreme neterminată 
și nici nu se sinchisesc că eu 
ard de nerăbdare să-mi primesc 
oaspeții dragi — elevii. De 
certificatul meu de naștere, 
form devizului retntocmit de 
serviciul de sistematizare și 
lectură din cadrul sfatului popular 
al orașului Petroșani, trebuia sd 
fie semnat la 1 
șl aș fi fost și 
dacă 
cut 
bună celor pește 30 
care abia așteaptă să se 
la mine. Dar parcă poți 
credere In tovarășii de 
unitatea Petriia N... Md 
Începută și neterminată 
timp. Deși tovarășii de ia 1-b.L. au

lucrurile 
așa. be-aș

lapt, 
con- 

către 
ar hi

bucuroasd 
ii petre-

septembrie a.c. 
eu

s-ar
fi fost gazdă 

da elevi 
instaleze 

avea In
ia IJ..L, 
țin așa... 
de atita

D. GHIONEA
. j i
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c u v
fost a/uiați de către secția gos
podărie a Statului popular orășe
nesc Petriia, de către secția de 
învățămlrd a Statului popular a: 
orașului Petroșani, ca și de ziarul 
„Steagul roșu" în numerele 4 291 
și 4 303 tot nu s-au sinchisit să 
grăbească lucrările. Eu md Întreb 
așa... ca said de clasă iără.. 
minte, ce au de glnd cu mine to
varășii de la l.l.t-TI... Aș vrea să 
le amintesc că, dacă dlnșii n-au 
observat cumva că toamna a ve
nit, anul școlar a Început, iar lu
crările nu mai șuieră amlnări. Co
piii vor și trebuie să învețe in 
bune condiții și tovarășii de la 
l.h.b. știu acest lucru.

li aid și eu pe constructori, 
care vin și-mi mai adaugă cite 
o sclndură pe zi, că nu prea au 
materiale și cd ei stnt puțini ca 
să mă poată da curlnd In foto- 
sinfd. Ei bine, aceste lucruri le 
aud de multa vreme, dar nici pi- 
nă acum nu s-au putut rezolva. 
Mă glndeec că in aceasta proble
mă se manifestă cam multă indo
lență și dezinteres. Tovarășii de ia 
1JLJ.. și mal ales tovarășul Chio- 
reanu lacob ar trebui să se gin-

dească fr. mod serios la situația 
mea și sd ia toate măsurile, incit 
să-mi pot primi și eu oaspeții cit 
mai repede.

Dacă vara a fost lungă și fru
moasă și dlnșii nu s-au grăbit, 
spunlnd că, doar n-au intrat zi- 
ieie-n sac, toamna a venit dintr-o 
dată răcoroasă și au cam Intrat 
și zilele-л sac. Dar eu tot stau s> 
aștept că doar, doar se vor Îndrep
ta lucrurile. Nu de ana dar și ce 
mJ-аи pus nou pe mine, a început 
sd se deterioreze.

91 Încă o problemă. Nu că aș 
vrea să-i critic pe tovarășii de ia 
l.h.L. dar dacă ați vedea și dum
neavoastră ce reparații au tăcut 
la sălile de clasă vecine cu mi
ne... instalația electrică încă nU-i 
terminată, unele terestre nu se În

chid bine, iar altele lipsesc cu 
toiul. Cred că asta înseamnă... 
curată grabă și lipsă de Interes 
pentru ceea ce iac. Eu atita am 
avut de spus și aștept sd la cu- 
vlntui... prin lapte tovarășii de la 
l.L.t., unitatea Petriia.

O... viitoare sală ds clasă
pt. conformitate D. Ploașteanu
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Teatruî de păpuși 
„Pătru Chipăruș" 

din Baia Mare,

La începutul noului au 
de інѵйіаиш mutic B. î. П.

în Valea Jiului
Teatrul de păpuși „Pătru Chipă

ruș" din Baia Mare, întreprinde 
un turneu prin tară cu piesa „Cră
iasa Broască" de scriitoarea sovie
tică Nina Ghernet.

Regia artistică a spectacolului 
este semnată de Eugen Clmpeanu, 
iar scenografia de Alexandru Bi- 
linski.

Intre localitățile Văii Jiului pe 
care păpușarii băimăreni le vizi
tează sînt: Lupeni, Vulcan, Lonea, 
Petrila și Petroșani.

In Petroșani, spectacolele vor a- 
vea loc duminică 6 octombrie 1963 
la orele 10, 12, 14 și 16.

lari rntnt ile lanantirl intri ianl
Unitățile cooperației de consum, 

ajutate de sfaturile populare, au 
întreprins acțiuni menite să asi
gure o mai bună aprovizionare a 
populației pe timpul iernii cu le
gume și zarzavaturi. Astfel, în a- 
nul acesta rezervele pentru iarnă 
vor fi mai mari față de anul tre
cut cu 47 la sută la cartofi, cu 61 
la sută la ceapă uscată și de peste

> _____

.................................-длину.

Acțiuni gospodărești initiate de sfatul
Ținînd cont aittt de propunerile 

cetățenilor cît și de cele ale de- 
putaților din circumscripțiile elec
torale, sfatul popular al orașului 
Lupeni, întrunit într-o sesiune la 
începutul acestui an, a stabilit un 
plan al acțiunilor patriotice pe a- 
nul 1963. Comitetul executiv a a- 
nalizat în ședințe periodice de lu
cru modul în care unitățile subor
donate sfatului popular și aparatul 
comitetului executiv se preocupă 
de ducerea la bun sfîrșit a acestor 
acțiuni.

In ședința de lucru a comitetu. 
lui executiv ce a avut loc la sfîr- 
șitul trimestrului III s-a analizat, 
printre altele, activitatea secției 
de gospodărie a sfatului, modul 
cum sînt organizate, îndrumate și 
conduse acțiunile patriotice. Ana
liza tăcută a scos la iveală că sec
ția gospodărie a acordat sprijinul 
material necesar reparării pode
țelor de mică deschidere din car
tierele de locuințe, a asigurat 
transportul la timp al unor impor
tante cantități de pâmînt la bio- 

г. curile С 1 și C 2 pentru amenaja
rea zonelor verzi, a procurat puieți 

- pentru plantare.
Datorită acțiunilor patriotice la 

care au participat numeroși cetă

(Urmare din pag. I-a)

pregătire, tn deosebi, a acelora oa
re din anumite motive au lipsit 
pînă acum, urmlnd ca pentru a- 
ceștia să se organizeze un curs 
special.

In privința recrutării cursanți- 
lor trebuie să arătăm că In mare 
parte au fost respectate indicațiile 
C.C. ai U.T.M. privind încadratea 
tinerilor în formele de învățămînt 
politic. Bine au muncit în acesl 
sens mai ales comitetele U.T.M. de 
la E. M. Uricani, E. M. Lonea, 
U.R.U.M. Petroșani, E. M. Aninoa- 
sa și alte organizații de bază. Dar 
nu același lucru îl putem arăta 
despre comitetul U.T.M. al minei 
Lnpeni și comitetul oiășenesc 
U.T.M. Vulcan care nu au asigu

două ori la rădăclnoase și fructe. 
De asemenea, aceste unități vor 

desface pe timpul iernii mai mult 
față de anul trecut cu peste 3 000 
tone de murături, bullion și altele. 
La fel, se va introduce și extinde 
desfacerea preambaiată a unor pro
duse deshidratate printre care pru. 
ne, vișine, caise, mere, ceapă șl 
vinete.

(Agerpres)

0--------------—

Munca echipai 
de reparații condu
să de muncitorul 
cu înaltă calificare 
Babinski Stefan 5s- 
te mult apreciată 
la sectorul VI de 
la mina Vulcan. 
Reparațiile execu
tate da echipă la 
locomotivele Diesel 
de mină stnt În
totdeauna de bună 
calitate. IN CLI
ȘEU : Șeful de a- 
chipă Babinski Ște
fan lucrind cu un 
component al echi
pei sala, tov. A- 
dam Petru, la re
pararea unui motor 
Diesel.

țeni, au fost reconstruite trei po
dețe In cartierul Roșia, s-au plantat 
un număr de 30 000 arbuști și ar
bori ornamentali și s-a refăcut o 
porțiune de 28 m. dig din zona 
inundabilă a Jiului în cartierul 
Carolina de jos și multe altele.

De asemenea. în acest an au 
fost Împletite mai bine ca in anii 
precedenti lucrările bugetare cu 
cele nefinanțate. Rezultatul este 
că la finele trimestrului III s-au 
efectuat, cu sprijinul cetățenilor, 
numeroase lucrări noi, cu caracter 
gospodăresc. Bunăoară a fost cu
rățită o porțiune de 140 m. de ca. 
nai și sînt în curs de executare 
un podeț pe strada Carolina, trei 
podețe pe strada Ilie Pintilie, pre
cum și alte lucrări, efectuate eu 
sprijinul cetățenilor. Odată cu a- 
cestea s-a acordat prioritate pro
punerilor făcute de oamenii mun
cii tn campania electorală și multe 
dintre ele sini rezolvate. Din a- 
ceste propuneri mai sînt în curs de 
înfăptuire lucrări ca: repararea 
drumului de acces spre spitalul 
nou, terminarea gheretei pentru 
pietoni la stația de autobuz din 
cartierul Viscoza, curățirea cana
lului din strada Coșbuc etc.

Pentru a rezolva pin* la sflrși. 

rat respectarea în toate organiza
țiile de bază a indieațiUor cu pri
vire la recrutarea eursanților. Ia 
sectoarele І А, IV A, I В de la muia 
Lupeni," la unele organizați U.T.M. 
din orașul Vulcan Încadrare* 
cursanților In cercuri s-a făcut su
perficial. De aceea, biroul Comite
tului orășenesc U.T.M. Petroșani a 
hotărlt oa în aceste organizații de 
bază să se treacă din nou la re
crutarea cursanților și staWirea 
foimelor de învătămînt pentru 
noul an școlar.

Formele de învățămînt care s-eu 
stabilit pentru noul an sînt urmă
toarele : cercurile de st'idwe « 
Statutului U.T.M. Ia 100 cenașrt eu 
2977 cursanți; „Să ne cunoaștem 
patria socialistă" — 94 cercuri la 
orașe și două cercuri la sate cu 
un număr de 2302 cursanti, cerca- 
rile „Trăsăturile moralei socialiste 
in rîndul tinerei generații" — 35 
cercuri cu 874 de cursanti, cursuri 
politice U.T.M. — 34 cursuri eu 

831 cursanti. In total sînt cuprinși 
6984 tineri în învățămîntu] politic 
U.T.M.

In ce privește stabilirea cicluri
lor de conferințe tn întreprinderi, 
șantierele de construcții șl școlL 
ele s-au stabilit tn majoritatea u- 
nitățiior, urmînd ca acolo unde a- 
ceasta încă nu s-a făcut să să 
treacă de urgentă la stabilirea te- 
maticii ciclurilor de conferințe.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani are convingerea că în urma 
măsurilor luate pentru pregătirea 
noului an de învătămînt politic. 
pri.ntr-o grijă sporită și continuă 
a organizațiilor U.T.M. față de ac
tivitatea cercurilor și cursurilor,, 
în noul an școlar învățămlntul po
litic U.T.M. se va desfășura la ni
velul sarcinilor trasate.

—0-----

Studenții seraliști — 
din nou la cursuri

Simbătă 5 octombrie, Ia toate 
institutele de învătămînt superior 
din tara noastră studenții seraliști 
se vor prezenta din nou la cursuri. 
Si la Institutul de mine din Petro
șani amfiteatrele spațioase, curate, 
utilate cu mobilier modern își aș
teaptă oaspeții dragi — studenții- 
La facultățile de mine și electro
mecanică minieră vor studia anu! 
acesta peste 50 de studenți în anii 
I si II, muncitori fruntași din în
treprinderile Văii Jiului.

popular din Lupani
tul anului cît mai multe propuneri 
făcute de oamenii muncii, comite
tul executiv a stabilit un plan de 
acțiune pe ultimul trimestru. In 
planul de acțiune sînt prevăzute 
numeroase alte lucrări cu caracter 
gospodăresc. Astfel, se prevede 
construirea a două gherete la sta
țiile de autobuz mai aglomerate, 
una Ia intersecția străzilor 6 Au
gust $i 23 August șl alta în cen
trul orașului precum și extinderea 
zonelor verzi din cartierele de 
blocuri Braia I, Braia II, Viscoza 
I, II și III, procurarea a 6 600 de 
arbori și arbuști.

De asemenea, cu ocazia ultimei 
ședințe de lucru, comitetul execu
tiv a scos la lumină unele defi
ciențe manifestate în activitatea 
sectorului I.C.O. și a trasat noi 
sarcini acestui sector. Printre sar
cinile trasate se număr* folosirea 
judieioasă a autobuzelor destinate 
transportului în comun, respecta
rea orarului lor de circulație și 
îmbunătățirea muncii conducerii 
sectorului I.C.O. In domeniul între
ținerii curățeniei orașului.

V. STRÂUȚ
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Știința învingătoare în meciul 
restanța

Intilnired restanță jdin cadrul 
campionatului regional de fotbal, 
dintre Știința Petroșani și Sebeșul 
Sebeș, a atras pe stadionul Jiul 
numeroși spectatori. începutul par
tidei aparține echipei gazdă. Sus
ținută frenetic da înfiăcărații ei 
suporteri echipa studenților do
mină cu autoritate. Totuși, in mi
nutul 5, la un contraatac, apărarea 
gazdelor lămurește o situație cri
tică trimițînd în corner. Un minut 
mai ttrziu, studenții i-au condu
cerea. Oaspeții ripostează prompt. 
Jucînd mai legat, ei ajung mai ușor 
la poarta studenților. In minutul 8, 
ei sînt pe punctul de a egala, dai 
apărătorii trimit din nou în cor
ner, care rănrine fără rezultat. In 
minutul 18, studenții au șanse să 
majoreze scorul dar mingea șu
tată puternic trece peste bară. Go
lul egalizator cade in minutul 20. 
O centrare impecabilă, Urcan sto
pează frumos, șutează și înscrie.

Juniorii Jiului au pornit 
pe un drum bun

Simpatizanții echipei de fotbal 
Jiul își amintesc cu multă plă
cere de vremurile nu prea înde
părtate cind prima lor garnitură 
obținea succese frumoase atît în 
meciurile de campionat cît și în 
cele internaționale. Cheia succe
selor a constat în creșterea și pro- 
movarea cu curaj în prima echipă 
a elementelor tinere și talentate 
din rlnduril? juniorilor. Multi ani 
la rînd culorile asociației au fost 
apărate cu succes de jucători ca 
Vasiu, Farcaș, Crăciun, Romoșan 
și alții, fotbaliști promovați din 
rîndurile juniorilor. De vreo ciți- 
va ani însă, munca dusă cu ju
niorii a cam șchiopătat. Acest lu
cru i-au dovedit atît rezultatele sla
be obținute de ei în campionatul 
din anul trecut, cît și faptul că, 
exceptînd pe Șardi, nici unul din
tre ai n-a fost promovat tn lotul 
primei formații. Se pare însă ca 
îr.cepînd cu noul sezon fotbalistic, 
a început din nou să se pună ac
centul pa achipa de juniori.

Lotul de juniori, care cuprindă 
28 de jucători, și-a început pregă
tirile la 20 august sub îndruma
rea tahnică a antrenorului Balog. 
Antrenamentele au loc de 4 ori 
pe săptămînă cuprinzînd exerciții 
da condiție fizică generală, de îm
bunătățire a tehnicii individuale și 
pe compartimente, scheme tactice 
pracurn și ședințe teoretice.

Antrenamentele au loc pe baza 
unui plan bina Întocmit, ele des- 
fășurindu-se în mod progresiv și 
ținindu-se seama da calitățile fi
zice și tehnice ale fiecărui jucă
tor. Paralel cu antrenamentele, au

PROGRAM DE RADIO
5 octombrie ’ •

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vlnturilor. 10,00 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorilor noștri, 11,05 Arii și 
duete din opera „Favorita" de 
Donizetti, 11,35 „SSptămlna muzicii 
din R. D, Germană": muzică de 
estradă, 12,00 „Ce frumoașă-i viata 
noastră" — program de cfntece și 
jocuri populare, 13,10 Concert din 
muzică de opereta, 14,00 Muzică 
populară, 14,30 Soliști și formații 
de muzică ușoară,. 15,00 Pagini or- 
chestraffe din opere, 15',45 „Săptă- 
mlna poeziei — 1953", 15,15 Vor
bește Moscova ! 15,45 Melodii popu
lare de pe Întinsul patriei, 18.20 
Interpret! ai operei „Boema" de 
Pucetni de-a lungul anilor, 19,00 
Almanah științific, 19.25 Muzică de 
dans, 20,45 Muzică populară cerută 
de ascultători, 21,25 Muzică de 
dam. PROGRAMUL П. 10.10 Arii 
din opere, 10,30 Program de valșuri, 
11,15 Muzică de estradă, 12,05 Arii 

Incuraj’ați de golul egalizator și 
profitînd de o cădere inexplicabilă 
a studenților, oaspeții forțează ma
jorarea scorului. Nu reușesc Insă 
acest lucru datorită intervențiile 
sigure ale apărării.

Repriza a doua aparține în în- 
Lregime studenților, care hărțuiesc 
continuu apărarea echipei oaspe. 
Cu toate acestea, superioritatea lor 
teritorială se concretizează abia in 
minutul 70 cind înscriu csl de-al
2- lea gol. Scorul de 3—1 este pe
cetluit în minutul 84.

Spre deosebire de prima repriză 
cind au jucat bine, în cea de-a 
doua, oaspeții au trecut doar de
3— 4 ori de centrul terenului. Pen
tru gazde au marcat Lică de 2 ori 
și Păsculescu odată, iar pentru oas
peți Urcan. A plăcut pentru pute
rea de luptă, în special în repriza 
a H-а, întreaga echipă gazdă și 
mai ales Stănilă, Lică, Holda și, 
Păsculescu, iar de la oaspeți Urcan 
și Gavriiă

®------------

fost susținute numeroasa meciuri 
de verificare a potențialului echi
pei. Cu aoast prilej s-a putut a- 
precia și felul im care au fost însu
șite, da fiecare jucător în parte, 
cele învățate la antrenamente. Din 
cele 6 jocuri de verificare sus
ținute pînă în prezent, echipa a 
obținut 4 victorii la scor, una 
cu 1—0 și un rezultat de egali
tate. Rezultatele obținute , sint mul
țumitoare și ele dovedesc seriozi
tatea cu care se antrenează majo
ritatea componențelor lotului. De 
multă disciplină și sîrguință la 
antrenamente dau dovadă Șine, Fo
ca, Reisz și alții. Negativ e Insă 
faptul, că unii tineri cu reale ca
lități ca; Staicu și Achim dau 
dovadă de îngîmfare și vedetism, 
lucru extrem de dăunător în creș
terea măiestriei sportive. Această 
atitudine de îngîmfare s-a mani
festat și în primul meci de cam
pionat susținut cu Victoria Călan. 
E drept că echipa a ciștigat cu 
scorul de 5—0 și că Staicu a mar
cat 3 goluri și Achim unul, dar 
jocul lor individual, din prima re
priză, a privat echipa de o vic
torie și mai categorică. In repriza 
a doua, cind ei s-au încadrat în jo
cul colectiv, au fost marcate 3 
goluri în numai 15 minute.

Dînd dovadă de mai multă mo
destie și mai mult spirit de echipă, 
ei vor putea în curînd să devină 
jucători de bază a primei forma
ții. Condiții de antrenamente au 
toți jucătorii, iar rezultatele ob
ținute pînă in prezent arată că 
juniorii Jiului au pornit pe un 
drum bun.

D. CRIȘAN

șt duete din operete, 12,30 Mu
zică ușoară de compozitori' romlni,
13.30 Melodii populare, . 14,05 In- 
termezii și interludii din opere, 
15,00 Muzică populară din Mol
dova, 16,12 Chits' orchestra ..Electre
cord" dtrijqtă de Imre Alexandru,
16.30 Știifițâ in' slujba1 păcii, 16,55 
Din muzica popoarelor, 18,05 „Gruia 
cel viteaz" — Montaj rnuzicăl-li- 
terar, 18,30 „Viata nouă a Satului" 
— program de clntece și jocuri 
populare, 19,00 Muzică din operete. 
19,45’ Program de romanțe, • 20,05 
Muzică de dans, 21,25 Arii din o- 
pere, 21.45 Agenda teatrali, 22,00 
Cantonate.

----0-----
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Lucrarile sesiunii
Adunării Generale a O.1V.U.

într-o 
arătat 
în re- 
existat
Dane-

bază a problemei Berlinului occi
dental.

Ivan Bașev a dezvoltat apoi pe 
larg planul proclamării Balcanilor 
și regiunii mediteraniene zone de- 
nudearizate.

El a salutat includerea pe ordi
nea de zi a sesiunii a propunerii 
R. P. Romîne „Acțiuni pe plan -*B- 
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate dintt» 
state europene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite".

Ministrul afacerilor externe
Bulgariei s-a ocupat, de asemenea, 
de problemele lichidării definitive 
a rămășițelor colonialismului, de 
problemele dezvoltării comerțului 
internațional, îmbunătățirea activi
tății O.N.U., restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. 
și alte probleme.

Reprezentantul 
A. D. McIntosh, a 
rea Tratatului de
privire la interzicerea parțială 
experiențelor nucleare și 
niat creșterea încrederii 
ferite state.

Reprezentantul Greciei,
Papagos, și-a exprimat satisfacția 
pentru încheierea Tratatului de la 
Moscova și a subliniat dorința gu
vernului său de a rezolva prin 
tratative divergențele care ar mai 
putea exista între Grecia și ve
cinii săi balcanici.

★ ★
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Arestarea unor conducători 
ai partidelor progresiste 

din Congo
3 (Agerpres) 
la Leopoldville 
demonstrație de 
arestării de că-

; NEW YORK 3 (Agerpres).
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 2 octombrie a A- 
dunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile generale, la ca
re au luat cuvîntul delegații Fin
landei, Bulgariei, Noii Zeelande și 
Greciei.

In scurta sa cuvîntare, minis
trul afacerilor externe al Finlan
dei a amintit despre propunerea 
făcută de Kekkonen ca Europa de 
nord să fie transformată 
zonă denuclearizată. El a 
că aducerea armei nucleare 
giunile unde ea nu a mai 
constituie o mare primejdie,
marca. Norvegia, a spus el, au a- 
les calea participării la alianțe 
militare, însă deocamdată toate 
țările scandinave renunță la obți
nerea și amplasarea armei nuclea
re pe teritoriile lor.

Apoi a luat cuvîntul Ivan Ba- 
șev, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria. Referindu-se la pro
blema dezarmării generale și to
tale, el a criticat planurile de or
ganizare a forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O., care con
stituie o portiță pentru înarmarea 
atomică a Germaniei occidentale. 
Vorbitorul a cerut lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial pe calea încheierii Trata
tului de pace cu cele două state 
деттапе și a rezolvării pe această

★
NEW YORK 3 (Agerpres).
Reprezentanții a 16 state afro- 

asiatice, la cererea cărora a fost 
înscrisă pe ordinea de zi a lucră
rilor Adunării Generale a O.N.U. 
problema reprimării budiștilor din 
Vietnamul de sud, au elaborat tex
tul unui proiect de rezoluție care 
va fi prezentat ședinței plenare a 
Adunării Generale a O.N.U. la 7

★

LEOPOLDVILLE 
La 2 octombrie, 

a avut loc o nouă 
p/rrtest împotriva
tre autoritățile centrale a depută
țiilor Egide Bocheley Davidson, vi
cepreședinte al partidului Mișca
rea națională congoleză (partid în- 

de Patrice Lumumba), și a 
Itti fâabriel Yumbu, vicepreședinte 
•Л RțS.A. (partidul condus 
^ătaenga).

După cum relatează 
France Presse, poliția a 
nit pentru a împrăștia pe 
stranți, arestînd 40 de
Arestații au fost transportați 
lagărul de la Ndolo.

Se relatează, de asemenea, 
frontiera cu Congo (Brazaville) 
fost închisă.

- = © = -

PRAGA 3 (Agerpres)
La 2 octombrie și-a încheiat lu

crările la Liblice (Cehoslovacia) 
seminarul internațional pentru pro
blemele igienei 
tului.

Au participat 
de știință din
vacia, R.D. Germană, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică, precum

copiilor și tinere-

peste 100 oameni * 
Bulgaria, Cehoslo-

de A.

agenția 
interve- 
demon-

persoane. 
in

că
a

©

Noii Zeelande, 
salutat încheie- 
ia Moscova cu 

t,
a subli- 

între di-

Pentru achitarea 
comunistului japonez 

Kunidzi Murakami

Leonidas

octombrie, cînd vor începe dezba
terile în această problemă.

Rezoluția exprimă îngrijorarea 
profundă în legătură cu violarea 
gravă a drepturilor omului în Viet
namul de sud și cere secretarului 
general al O.N.U., U Thant, să 
studieze posibilitatea unor măsuri 
imediate în vederea restabilirii 
drepturilor omului în această țară.

★ ★

TOKIO 3 (Agerpres)
La 2 octombrie a avut loc

Tokio o consfătuire a reprezen
tanților a peste 100 de organizații 
democratice din Japonia, care 
luptă pentru achitarea comunis
tului japonez Kunidzi Murakami, 
care de 11 ani se află în închi
soare sub falsa învinuire de asa
sinare a inspectorului de poliție 
Siratori. In conformitate cu hotă- 
rîriie consfătuirii, la 10 octombrie 
în întreaga țară vor fi organizate 
acțiuni unite, cerîndu-se achitarea 
lui Kunidzi Murakami, acuzat pe 
nedrept.

Ia

și observatori ai Uniunii Interna
tionale de igienă școlară și ocro
tirea sănătății, 
participat dr. 
rector adjunct 
tului de igienă

La seminar s-au
tre altele, 
laborarea 
piilor și

Din R.P. Romînă a 
Gh. Tănăsescu, di- 
științific al Institu- 
și protecția muncii, 

discutat, prin-
probleme privind co

in domeniul igienei co- 
tineretului.

Lovitură de sfat militară
TEGUCIGALPA 3 (Agerpres)
La numai 8 zile după lovitura de 

stat militară din 
nicană, agențiile 
o nouă lovitură 
în Honduras.

In dimineața zilei 
brie, conducătorii 
Honduras, în frunte

Republica Domi- 
presă anunță 
stat militară

de 
de

de 3 octom- 
militari din 
cu colonelul . 

Osvaldo Lopez Arellano, au dat
forțelor armate ordinul de prelu
are a puterii. Acestea au încon
jurat palatul prezidențial în care 
se afla președintele Ramon Ville
da Morales, pe care l-au constrîns 
să semneze actul de demisie.

Potrivit agenției UPI între for
țele armate și garda civilă a pre
ședintelui au avut loc lupte în ju
rul palatului și pe străzi. Agenția 
menționează că de ambele 
se înregistrează numeroși 
și răniți. Intr-un comunicat 
publicității de 
militari, se menționează că , 
mata este stăpînă pe situație", 
genția UPI anunță totodată că

* a. ' * r '. •

părți 
morți 

dat 
către comandanții, 

„ar- 
. A- 

în

S.U.A. vor continua politica 
de sprijinire a regimului diemist

în Honduras
regiunea centrală a Hondurasului 
au loc lupte între forțele armate 
și „gărzile civile" care au rămas 
credincioase președintelui Morales.

Pe străzile capitalei Hondurasu
lui patrulează în permanență uni
tăți armate. Aeroportul din Tegu
cigalpa a fost închis și orice zbor 
pe deasupra Hondurasului a fost 
interzis.

O

central de statistică, popu- 
Italiei era la sfîrșitul lunii 
1963 de 50 336 000 locuitori, 
de aceeași perioadă a anului 

cres-

pro- 
pro-

In aceeași zi a fost dat publici
tății memorandumul explicativ 
dresat secretarului 
O.N.U., U Thant, de 
țări afro-asiatice care 
înscrierea pe ordinea

a- 
general al 
cele 28 de 

au cerut 
de zi a A-

dunării Generale a O.N.U. 
blemei Rhodesiei de sud. 
memorandumului arată că 
pericolul agravării situației

a pro- 
Autorii 
există 
din a-

cest teritoriu subliniind că autori
tățile coloniale engleze intențio
nează să transfere guvernului ra
sist al Rhodesiei de sud importan
te atribuții în domeniul militar și 
în alte domenii cheie. Aceasta ar 
pune în mîinile rasiștilor din Rho
desia de sud mijloace de a repri
ma și mai crunt mișcarea de eli
berare.

Anglia $i proiectul american
După ce Anglia s-a declarat de 

acord să discute împreună cu 
S.U.A., R.F.G., Italia, Grecia, și Tur
cia problemele legata de constitu
irea forței nucleare multilaterale 
(F.N.M.) atlantice, Departamentul 
de Stat al S.U.A a anunțat că ac
tivitatea «emisiilor însărcinate cu 
ЛИЯіегеа acestor probleme va în
cepe la 11 octombrie la cartierul 
general al. N.A.T.O. de la Paris și 
la 25 octombrie la Washington. 
Comunicatul prin care se anunța 
hotărîrea engleză de a participa la 
studierea problemelor politice, teh
nice și juridice ale F.N.M. — după 
cum reiese din relatarea agenției 
Reuter — a fost redactat în ter
meni deosebit de precauți, pentru a 
nu implica nici un fel de anga
jament prealabil.

Alăturarea Angliei la discuțiile ce 
vor fi purtate în legătură cu F.N.M. 
este rodul unor dezbateri aprinse 
purtate în cadrul guvernului en
glez, unde un timp îndelungat a 
prevalat poziția celor potrivnici 
proiectului american. Cei care au 
preconizat sondarea intențiilor au
torilor 
căpătat 
cîștig 
tind că
militare ar fi, după expresia cores
pondentului din Londra al ziaru
lui „New York Times" Sydney 
Gruson, „mai puțin importantă de- 
cît dauna ce ar fi provocată in
fluenței și prestigiului britanic ră- 
mînînd de e parte".

Cu toate acestea, ziarul englez 
„Gardian" atrăgea atenția că, po
trivit părerii expeiților militari, 
.Consimțămîntul de a discuta mij
loacele și modul de creare a aces
tor forțe face ca o retragere în- 
tr-un stadiu ulterior să fie dificilă, 
dacă nu imposibilă". Subliniind că 
din ' punct de vedere politic înfăp • 
tuirea acestui plan ar constitui 
„un avans" dat' Germaniei occiden-

ооооооооооооооеооооооооооооѳооооооес

Comentariul zilei

planului 
în. cele 

de cauză, 
•sporirea

F.N.M. au 
din urmă 

argumen- 
cheltuielilor

țrf!
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tale, „Daily Telegraph" arată că 
F.N.M. subliniază speranța că ar
ma nucleară engleză „independen
tă" va putea fi menținută-

Comentînd poziția guvernului en
glez în problema F.N.M., ziarul 
.Daily Express" scria la 2 octom
brie : „Anglia se află în ajunul 
înfăptuirii unui act de o prostie 
imensă" și adăuga că acest plan 
reprezintă o expresie a tendinței 
„de a pune la dispoziția (vest)- 
g armânilor cunoștințe nucleare și 
de a asigura americanilor o> piață 
de desfacere pentru surplusurile 
de rachete".

In ciuda reticențelor exprimate 
în comunicatul englez, la Washing
ton a fost salutată cu satisfacție, 
după cum relatează Associated 
Press, alăturarea Angliei la dis
cuțiile privitoara la forța nucleară

WASHINGTON 3 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

miercuri după-amiază a avut loc 
la Washington o ședință extraor
dinară a „Consiliului național al 
securității" al S.U.A., în cursul că
reia a fost examinat raportul mi
nistrului de război, McNamara, și 
al președintelui Comitetului mixt 
al șefilor de stat major al arma
tei americane, generalul Taylor, 
care s-au reîntors dintr-o vizită

al F. N. M

cadrul

„Niw

o consideră ca o 
menținerea exis- 
în viitorul dece- 
oamenilor politici 
orientarea pe as- 

re-

multilaterală a N.A.T.O. Explicația 
acestei „sastisfacții" a fost dată de 
presa americană, care a arătat că 
F.N.M. are menirea să contracareze 
tendințele centrifuge ce s-au ma
nifestat în ultima vreme' cu tot 
mai multă puters în 
N.A.T.O.

Comentatorul ziarului
York Times", Drew Middleton, 
observa că „semnificația reală a 
flotei de suprafață înzestrată cu; 
rachete „Polaris" este mai de 
grabă politică decît militară, pre- 
cizînd că „unii 
condiție pentru

- fentei N.A.T.O., 
niu". In poziția 
сг-și întemeiază
cuțișul militar al N.A.T.O. se 
flectă teama față de perspectiva 
îmbunătățirii relațiilor internațio
nale, în cazul cînd interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma 
nucleară va fi urmată de alți pași

‘ constructivi. Totodată, Drew Mid
dleton constată însă și apariția 
„unei noi atitudini printre oame*

- nii politici... care acum, cred că 
este posibilă realizarea de înțele
geri fără a cheltui pe arme bani 
cu care se pot construi șosele, 
școli șî se poate dezvolta econo
mia". Această „nouă atitudine" 
vine în conflict cu cea veche a 
promotorilor cursei înarmărilor, 
inclusiv a celor ce , vor să gră
bească constituirea F.N.M.

Z. FLOREA

sud.de inspecție în Vietnamul de 
Raportul cuprinde o serie de ob
servații și recomandări secrete 
privitoare la situația din Vietna
mul de sud.

După 
nai al 
cuvînt

ședința „Consiliului națio- 
securității", purtătorul de 
al Casei Albe, Piere Salin-- 
dat publicității o declarație 

la politica Statelor U- 
de Vietnamul de 
afirmă că membrii 
aprobat raportul
și Taylor. In declarație

sud.
con- 

lui

ger, a 
cu privire 
nite față 
Declarația 
siliului au 
McNamara
se spune că S.U.A. sînt hotărîte 
să continue politica de sprijinire 
a regimului diemist în lupta sa îm
potriva partizanilor sud-vietna- 
mezi, „Realizarea în condiții opti
me a acestei acțiuni, relevă decla
rația, constituie scopul principal 
al politicii americăne in Vietnamul 
de sud". In declarație se recu
noaște că situația din Vietnamul 
de sud „se menține 
rioasă".

Salinger a refuzat 
întrebărilor ziariștilor 
efectivul trupelor
Vietnamul de sud. (In urmă cu cît- 
va timp, președintele Kennedy a 
arătat că în această tară se află 
în misiune 25 000 de americani).

foarte se-

să răspundă 
privitoare la 

americane din

la

a- 
în

ROMA. Potrivit datelor Institu
tului 
lația 
iulie 
Față
trecut, procentul nașterilor a 
cut cu 1,9 la sută.

ADDIS ABEBA. In semn de 
test față de politica rasistă
movată de guvernul din Republica 
Sud-Africană, guvernul etiopian ,a 
hotărîț la 2 octombrie să interzjfcă 
tuturor persoanelor care dețin acre 
de identitate de proveniență sud- 
africană să călătorească cu avioa
nele aparținînd societății aeriene 
etiopiene.

BRUXELLES. Asociația interna
țională a juriștilor democrați a dat 
publicității o declarație în care sa
lută încheierea Tratatului de la 
Moscova privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma 
nucleară. „Acest tratat, se arată 
în declarație, deschide calea altor 
măsuri capabile să apere omenirea 
de pericolul nuclear și să ducă 
dezarmarea generală".

WASHINGTON. Compozitorul 
merican Joshua Logan lucrează
prezent la realizarea unei comedii 
muzicale intitulate „Baker Street" 
(Strada Baker), care are ca temă 
aventurile cunoscutului detectiv 
Sterlock Holmes creat de scriito
rul Conan Doyle.

BONN. La 2 octombrie, un tren 
de pasageri din Germania occi
dentală s-a ciocnit în stația Bebra 
cu o locomotivă de manevră. Au 
fost răniți 70 de pasageri, dintre 
care 16 'se află în stare gravă.

CARACAS. In semn de protest 
împotriva noilor măsuri represive 
ale guvernului Betancourt la adret 
sa elementelor democratice, stu
denții Universității din Caracas au 
organizat o demonstrație pe stră
zile orașului. Demonstranții au răs- 
pîndit un mare număr de mani
feste condamnînd politica guver
nului. După cum transmite agen
ția UPI, poliția a intervenit, ope. 
rînd arestări în rîndurile studen
ților.

Dasiștii americani întețesc 
teroristeacțiunile

NEW YORK 3 (Agerpres)
In zorii zilei de 3 octombrie, la 

Birmingham, (statul Alabama), mar 
multe clădiri au f'ost avariate 
urma unei explozii. Imediat, 
fața locului au sosit unități 
politiei. Acest fapt se adaugă 
acțiunile cu caracter terorist
rasiștilor din orașul Birmingham. 
Pînă în prezent, în acest oraș s-au 
înregistrat peste 30 de explozii.

Pe de altă parte, după cum

în
la 

ale 
la 

ale

transmite agenția France Presse, 
peste 15 000 de negri au organizat 
o demonstrație pe străzile orașului 
New Orleans (statul 
cerînd municipalității 
tricțiilor cu caracter 
gajarea muncitorilor
asigurarea unei educații egale pen
tru toți locuitorii orașului și re- . 
tragerea inscripțiilor segregațio- 
niste din fața clădirilor publice.

Louisiana), 
abolirea res- 
rasist la an.

munîcipaH,
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