
Mereu la loc de frunte

Vizita președintelui 
Republicii Arabe Yemen

Prin noile cartiere ale Bucureștiului

Minerul Hamz Aurel în lupta corp la corp cu stîn- 
cile subterane. Brigada lui deschide zona estică a 
cîmpului minier de la eea mai tînără mină — Paro- 
șeni.
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Noul mers 
al trenurilor 

din gara Petroșani
Incepînd din 31 mai 1964, 

mersul trenurilor din stația 
C.F.R. Petroșani va fi urmă
torul.

PLECĂRI

orele : 
7,42;

SPRE LUPENI la orele : 4,51; 
5,20; 7,35; 12,24; 15,21; 20,45.

SPRE SIMERIA la 
2,05; 6,46 (accelerat);
10,55; 15,09; 19,06; 21,15.

SPRE CRAIOVA la orele: 
4,29; 13,42; 18,05; 20,29.

SPRE BUCUREȘTI la orele: 
9,25 (personal); 23,47 — acce
lerat. (Acceleratul pleacă din 
Simeria la orele 21,36, ajunge 
la Petroșani la orele 23,40 și 
sosește la București la orele 
7,23. Acceleratul circulă prin 
Pitești).
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DE LA LUPENI la orele :
7,32; 9,20; 13,27; 15,53; 20,08;
23,00.

DE LA SIMERIA la orele :
1,19; 6,30; 9,06; 11,52;: 17,27;
19,40; 23,40 (accelerat).

DE LA CRAIOVA la orele:
6,27; 8,41; 15,02; 21,49.

DE LA BUCUREȘTI la ore-
le: 6,39 (accelerat); 17,48 — 
personal. (Acceleratul pleacă 
din București la orele 22,02, 
ajunge la Petroșani la orele 
6,39 și sosește la Simeria Ia 
orele 8,30).

DIN STAȚIA C.F.R. LUPENI 
trenurile pleacă spre Petro
șani la orele : 6,47; 8,37; 12,44; 
15,10; 19,25; 22,17.
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Grijă față de om
Ga la toate exploatările minie

re ale Văii Jiului, și la E. M. Lo- 
nea funcționează un post de prim 
ajutor. Dotat cu cele necesare 
pentru acordarea primului ajutor 
îr. caz de boală sau accident, pos
tul de la Jieț-Lonea este deservit 
cu conștiinciozitate de surorile 
medicale Cană Trandafira. Lengyel 
Ana și Sorecău Ana. Pentru con
știinciozitatea lor în muncă, aceste 
surori medicale se bucură din 
partea minerilor loneni de o bine
meritată apreciere.

PARASCHIVA MOLDOVAN
corespondent

Colectivul secției spă
lare, zețaj și mediu dens 
de la preparația din Lu- 
peni are, printre alte o- 
biective de întrecere, și 
îmbunătățirea calității căr
bunelui spălat și: a celui 
cocsificabil. Printre echi
pele a căror preocupare 
permanentă este pe lîngă 
cantitate, îmbunătățirea 
continuă a calității șe 
numără și aceea, în frun
tea căreia se află mem
brul de partid; Gyorgy 
Ștefan. Nu întîmplător 
ea a fost distinsă cu titlu] 
de fruntașă în întrecerea 
socialistă pe anul 1963. 
In dorința de a păstra a- 
cest titlu de cinste, mem
brii echipei s-au prins 
cu entuziasm în întrece
re. Sfîrșitul primului tri
mestru i-a găsit din nou 

I pe primul loc în între- 
Icere și deci evidențiați.
Recent, a aivut loc cons
fătuirea de producție pe

la nai аша.
Fluctuația de la club, nu 'supără 

pe nimeni. Ușile se închid și se 
deschid încet, iară zgomot. Unii 
vin, alții pleacă. De dimineață 
pînă seara sălile clubului sînt me
reu pline, animate de zeci de 

oameni care se 
perindă pe aici. 
Intr-o sală, are Ioc 
o repetiție, în alta 
se joacă șah sau 
biliard. Iar oame
ni, prieteni ai clu
bului, sînt destui. 
Vin aici ca să ia 
parte ia repetițiile 
formațiilor artistice fie ca mem
bri ai acestora, fie ca „observa
tori", vin șă joace șah, rummy, 
biliard s-au pentru a împrumuta 
cărți. Fiecare își găsește Ia club 
o ocupație, în funcție de dorință 
și pasiune.

— Venim aici ca Ia noi acasă 
— ne spune un vechi prieten ai 
clubului. Majoritatea timpului li
ber mi-1 petrec aici. Mă odihnesc 
și totodată învăț cîte ceva.

...Sala rezervată repetițiilor or
chestrei simfonice. Animație. Mem
brii orchestrei au sosit. Nici o ab
sență. Din moment în moment se 
așteaptă începerea repetiției. Sînt 
prezenți și soliștii vocali. Dirijorul 
Ticu Hucaciu trece de la un om (Continuare în pag. 3-a)

Primăvară și flori în noul cartier Livezeni.

secție, în care s-au ana
lizat rezultatele pe luna 
aprilie. Echipa condusă de 
Gyorgv Ștefan s-a evi
dențiat și de data aceas
ta. Printre evidențiații în 
întrecere se numără spă
lătorii Gheonea Dumitru, 
Mîndreanu Tudor, Miu 
Magdalena, Donțu Mihai, 
Рога Dumitru, Cimpoacă 
Anghel, Adămoiu Cons
tantin, Iușan Visile și în
că mulți alții.

Colectivul secției spă
lătorie e departe însă de 
a fi mulțumit cu rezulta
tele dobîndite. In cinstea 
celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei 
noastre, el s-a angajat 
să îmbunătățească sub
stanțial calitatea cărbune
lui special și să redută 
cu încă un punct umidi
tatea.

FBLOP IOSIF GEZA 
corespondent

la altul schimbînd cite un cuvînt, 
două. Voia bună e prezentă. Nu 
de mult a început faza regionala 
a celui de-al VII-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori. 
Primele formații iptrgt& în concurs 

au fost cele din 
Valea Jiului. Iar 

• printre acestea 
și orchestra sim
fonică a clubului 
cu soliștii săi. 
Rezultatele con
cursului încă nti se 
cunosc. S-ar putea 
ca o altă or

chestră simfonică să ocupe locui 
I pe regiune. Dar aceasta nu în
seamnă că orchestra să nu se pre
gătească în continuare. In rînduri- 
le membrilor ei domnește optimis
mul, speranfa la locul I și deci 
prezentarea la o fază superioară. 
Ori acest lucru nu trebuie să-i 
găsească nepregătifi. De aceea re
petițiile continuă

...Pentru formația corală a clu
bului, ieșirea din concurs nu a în
semnat și sfîrșitul activității. Din 
contră, acesta a constituit o ve
rificare a potențialului ei. Și dacă 
nu a obținut premiul l la faza

C. COTOȘPAN

In cursul dimineții de joi, ma
reșalul Abdullah al-Sallal, preșe
dintele Republicii Arabe Yemen, 
și persoanele oficiale care îl înso
țesc, împreună cu Eduard Mezin-

Convorbirile oficiale
La Consiliul de Miniștri al R. P. 

Romine au avut loc joi convor
biri între președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președintele Re
publicii Arabe Yemen, Abdulah 
al-Sallal.

La convorbiri au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Rădulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre

Început de drum
■ Prima brigadă complexă ■ Sprijin tehnico-materiai mul
tiplu ■ Rezultatele sînt promițătoare ■ Avansare lunară 

de 150 m I.
La începutul lunii mai, șe

ful sectorului i-a propus lui Mi- 
huț să preia conducerea a două 
locuri de muncă. Este vorba de 
complexul de lucrări ce trebuie 
executate urgent la bazinul de co
lectare a apelor de Ia orizontul 480. 
Urgent deoarece de terminarea lor 
depinde intrarea în exploatare a 
stratului 5 din blocul II. Mihiiț a 
răspuns că primește să conducă 
și trei locuri de muncă numai să 
i se asigure aprovizionarea cu ma
teriale.

Brigada, a cărei conducere a 
fost încredințată minerului Mihuț 
Pavel, a început munca în primele 
zile' ale lunii inâi lă trei lbcuri de 
muncă apropiate — planul înclinat 
al bazinului de colectare a apelor, 
galeria de acces la camera pom
pelor și a doua ieșire Ia casa pom
pelor. In acest fel a luat ființă 
prima brigadă complexă de la sec
torul VII investiții al minei Lupeni.

Pentru a veni în ajutorul bri
găzii au fost luate mai multe mă
suri. Efectivul ei a fost mărit la 
20 de oameni. In fiecare, schimb 
s-a repartizat, cîte un artificier 
pentru a pușca și organiza trans
portul și aprovizionarea cu mate
riale. Aerul comprimat este menți
nut la 4-4,5 atmosfere; conducerea 
exploatării a luat măsuri ca puțul 
orb nr. 21 care leagă orizonturile 
650—480 să funcționeze în toate 
trei schimburile. Majoritatea ar
măturilor se confecționează la su
prafață, iar la locul de muncă se 
taie la dimensiunile necesare. O- 
dată cu începerea lucrărilor în 
bazin, brigada va fi înzestrată cu 
un reîncărcător cu bandă.

A trage de pe acum concluzii 
despre oportunitatea înființării bri
găzii complexe este prematur. Cert 
este însă că primele rezultate ce 
s-au obținut sînt promițătoare. Pî
nă la jumătatea lunii planul la me- 

cescu, adjunct al ministrului afa- 
eerilor externe, au vizitat noi car
tiere de locuințe din Capitală și e- 
dificii social-culturale.

tarul Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior și alte persoa
ne oficiale.

Din partea Republicii Arabe Ye
men au participat: general-maior 
Mohamed al Rainy și Abdul Rah
man al Eryani, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri și alte per
soane oficiale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

tri liniari a fost îndeplinit în 
proporție de 130 la sută și sînt 
perspective ca pînă la sfîrșitul lu
nii să se realizeze o avansare de 
150 metri liniari. (înainte, brigada 
nu realiza nici pe jumătate din 
avansarea de azi).

Există posibilități de a realiza 
astfel de avansări. Brigada are a- 
sigurate condiții bune de lucru. 
Alături de Mihuț, unul din briga
dierii destoinici ai seetorului, lu
crează oameni de nădejde ca mi
nerii Drăghici Tirea, Vereș Pavel, 
Bivolaru Mihai, ajutorii mineri 
Năstase Constantin, Gavriloaie 
Petre, Butoi Marin și vagonetarii 
Mecheș Dumitru, Mihuț loan și 
Balint Acățiu. Brigada se bucură 
de sprijinul unor tehnicieni price- 
pnați ca maistrul miner Iacob Teo
dor, prîm-maiștrii mineri Kaufman 
Tiberiu și Crainic Nicolae care 
sprijină în mod deosebit brigada 
complexă. Artificierii Ballo Petru, 
Szabo Gavrilă, Huda Mihai și Far- 
kaș Andrei se preocupă îndeaproa
pe de aprovizionarea ei. Șeful bri
găzii îndrumă toate trei locurile 
de muncă. Lucrează și el acolo 
unde este mai greu, unde este ne
cesară prezența unui al treilea om.

...Astăzi, Mihuț s-a oprit pentru 
a lucra la planul înclinat. Aici mai 
lucrează minerul Pauliuc Gheorghe 
și vagonetarul Mecheș Dumitru. 
Se aude zgomot de motor. Un tro
liu montat în șină trage de la lo
cul de muncă vagonetul încărcat 
cu piatră.

La galeria de acces, la casa 
pompelor, minerii Bivolaru Mihai 
și Ghinescu Pavel încarcă piatra. 
De la începutul schimbului au per
forat, pușcat și acum evacuează 
al 14-lea vagonet cu piatră; apoi 
vor arma. Schimbul următor poate 
perfora și repeta întregul ciclu.

Alți doi oameni — Balint A- 
cațiu și Butoi Marin, lucrează la 
a doua ieșire la casa pompelor. 
Sînt colegi și la școala de califi
care pentru mineri. Perforează, la 
fel ca și întreaga brigadă — umed. 
Brigada condusă de Mihuț a cîș- 
tigât o bună experiență în aplica
rea perforajului umed. II aplică, 
cu constanță, cu perseverentă de 
peste doi ani.

La terminarea betonării, în noile 
bazine vor fi instalate patru pom
pe puternice capabile să silească 
zilnic peste 5000 m c de apă pro
venită din infiltrație și rambleu de 
a lua drumul spre orizontul 650.

Avînd în vedere, rezultatele bu
ne ce le obține brigada complexă, 
cu toate că lucrările la bazin mai 
durează o lună și jumătate, deja 
o așteaptă altă lucrare importantă 
— executarea căilor subpămînte- 
ne spre partea vestică a minei, 
pentru deschiderea cîmpului minier 
Bărbăteni, la orizonturile 700 și 
783. Atunci, experiența cîștigată 
la executarea lucrărilor de la ba
zin le va fi de mare folos.

FRANCISC VETRO
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Іп preajma sesiunii de examene ÎN ȘCOLILE DIN LUPENI
Ne mai despart puține zile pînă 

la examenele sesiunii de vară. Pre. 
tutindeni în țară, în centrele uni
versitare, studenții și cadrele di
dactice pregătesc intens această se
siune în vederea obținerii de re
zultate cît mai bune.

La Institutul de mine din Petro
șani, sesiunea de examene a fost 
pregătită de la început și pe întreg 
parcursul anului universitar.

Un principiu fundamental care a 
stat la baza pregătirii studenților 
a fost strînsa îmbinare a studiului 
cu practica. Cadrele didactice au 
orientat cursurile, senrinariile, lu
crările de laborator spre înțelegerea 
faptului că legătura științei cu prac
tica, cu producția este o lege a 
dezvoltării ei, care își poate înde
plini rolul numai dacă izvorăște din 
practică și servește practicii pro
ducției.

La dispoziția studenților au stal 
laboratoarele institutului care au 
asigurat un proces didactic de 
înaltă calitate, precum și desfășu
rarea unei rodnice activități de 
cercetare științifică.

Pentru consolidarea cunoștințelor 
însușite la orele de curs șl semi
nar, studenții au posibilitatea să 
consulte o vastă bibliografie de 
specialitate în diferite limbi. Bi
blioteca institutului le stă la dis
poziție, împreună cu noua sală de 
lectură. Cursurile și tratatele de 
specialitate сате se folosesc în mod 
curent de către studenti se gă
sesc într-un mare număr de 
exemplare. Multe din aceste cursuri 
eu ca autori cadre didactice ale 
institutului, ca de exemplu: 
„Cursul de Exploatări miniere", 
„Lucrări miniere", „Organe de ma
șini", „Chimie", „Geologie" et'c.

In urma ședințelor de analiză a 
rezultatelor obținute în sesiunea de 
examene din iarnă, organizațiile 
Studențești, cadrele didactice, au 
luat măsuri pentru îndreptarea lip
surilor constatate. Organizația

Pregătiri pentru vacanță
Peste două milioane de elevi și 

pionieri din învătămîntul de cul
tură generală, pedagogic, profesio
nal și tehnic vor petrece vacanța 
de vară în tabere, excursii șf dru
meții.

In prezent, în toate centrele re
gionale, raionale și orășenești, pre
cum și In alte localități s-au luat 
măsurile necesare pentru organi-

S E R A L IȘ T I I
în fata examenului de maturitate

Elevii seraliști se află în plină 
pregătire in vederea încheierii cu 
succes a anului școlar. Desigur că 
cei mai nerăbdători în așteptarea 
acestui eveniment sînt cei dintr-a 
XI-а. Pe ei îi așteaptă între 15 și 
27 iunie examenul de maturitate. 
Pentru ca acesta să-i găsească 
bine pregătiți, să poată răspunde 
cu fruntea sus în fața comisiilor 
de examinare, conducerile școlilor 
medii serale din Valea Jiului au 
luat un șir de măsuri. In cadrul 
orelor de recapitulare, cadrele di
dactice insistă mai mult asupra a- 
profundării cunoștințelor predate 
în cursul anului, fac legătura în
tre aceste cunoștințe și cele pre
date în clasele ѴІГІ-Х, rezolvă cu 
răbdare și simț de răspundere 
problemele mai complicate.

De asemenea, se țin ore de con
sultații și meditații pe obiecte de 
studiu. La școala medie serală din 
Lupeni, de pildă, tovarășul profe
sor Trușcă Dumitru, profesor de 
chimie, și-a întocmit un plan de 
recapitulare la materia sa. A sta
bilit teme de sinteză și de expe
riență în laborator pentru adînci- 
rea înțelegerii unor fenomene. La 
fel au procedat și tovarășii profe
sori Părăianu Simion, Mușteanu 
Pompiliu, Mitrică Octavia, Todea 
Maria de Ia Școala medie serală

Conf. Ing. Ilie Constantinescu
prorectorul Institutului de mine

Petroșani

U.T.M. și asociațiile studențești au 
sprijinit colectivul didactic în a- 
sigurarea unei bune frecvențe la 
orele de curs, seminar și lucrări 
de laborator. De asemenea, au 
mobilizat studenții la un studiu 
individual ritmic.

In decursul semestrului II au a- 
vut loc, periodic, ședințe la nive
lul facultăților, catedrelor, ani

lor de studiu, sau al grupelor, cu 
ocazia cărora s-a analizat modui 
în care se pregătesc studenții. Așa 
de exemplu, tovarășii decani șj ca
drele didactice îndrumători de an, 
au organizat ședințe de analiză lu. 
nare, uneori chiar în fiecare săp- 
tămînă. Acolo unde s-au constatat 
lipsuri !n munca de însușire a cu
noștințelor s-a intervenit și s-a 
acordat ajutorul necesar. Cadrele 
ajută colectivele grupelor de stu- 
denți și individual pe unii studenti 
care întîmpină greutăți în activi
tatea lor. Aceasta pentru a se pu
tea asigura o pregătire generală 
ritmică și la un nivel corespun
zător. Măsurile luate au contribuit 
la creșterea răspunderii colective, 
precum șl a răspunderii personale 
a studenților față de pregătirea 
profesională. Numeroși studenți si 
colective s-au remarcat printr-o 
frecventă regulată la cursuri, prin 
participarea activă la seminarii si 
printr-o temeinică pregătire pen
tru examene. Enumerăm printre a- 
cestea anii IV și V mine, anii IV 
și V electromecanică minieră și 
alții.

Acum, în preajma sesiunii, se 
întețesc eforturile pentru a se ve
rifica ce s-a realizat și pentru 
a șe putea lua măsuri pentru re
medierea eventualelor deficiente 
constatate.

zarea bazelor turistice unde vor 
poposi elevii veniți în excursii. 
Se desfășoară, de asemenea, lucră
rile de amenajare a taberelor, se 
alcătuiește programul manifestări
lor cultural-educative și sportive 
care se vor desfășura în lunile 
vacantei apropiate.

(Agerpres)

★

din Petroșani, Filip Elisabeta, Csîm- 
balmoș Francisc de la Școala me
die serală din Vulcan și multi 
alții.

Acum, cînd au mai rămas pu
ține zile pînă la finele anului șco
lar, mulți elevi înregistrează rezul
tate bune, care dovedesc conștiin
ciozitatea și perseverența lor în 
pregătire. Așa sînt elevii munci
tori Bușu Gheorghe, Adămuț Con
stantin, Dobai Ștefan si Ionescu 
Gheorghe de la Școala medie se- 
rală din Lupeni, Nedelcu loan, 
Roncea Valeriu, de la Școala me
die serală din Vulcan, Voicu Radu, 
Pasternac Iosif, Teodorescu Ioan, 
Tănase Petru, Rusu Gheorghe de 
la Școala medie serală din Petro
șani și Diaconescu Ioan, Mihfiilă 
Cornel, Izbășescu Constantin de la 
Școala medie serală din Lonea. 
Conștiențl de importanta acestui 
semestru al anului școlar și a e- 
xamenului de maturitate, ei se 
pregătesc asiduu după programe 
zilnice, judicios întocmite. Alții în 
schimb, absentează nemotivat de 
la cursuri, tratează cu superficia
litate pregătirea, iar rezultatele 
slabe se adună în catalog. Oare 
acești elevi nu se gîndesc că nu
mai peste o lună vor fi întrebați 
се-au învățat în cursul celor patru 
ani de zile î Ce vor răspunde I

Lucrările de control din luna 
mai au constituit un mijloc sigur 
de verificare a cunoștințelor stu
dențești și ă gradului lor de pre
gătire pentru examene. In urma 
analizării lucrărilor se con.stată 
care probleme au fost mai greu 
însușite de către studenți pentru a 
se insista asupra lor la orele de 
seminar.

In adunările generale U.T.M- 
s-au popularizat cele mai bune me
tode de studiu, de pregătire pen
tru examene. Aceste metode sînt 
popularizate și prin stațiile de ra
dioamplificare de la cămine, pre
cum și prin gazetele de perete.

Un număr nu prea mare de stu
denti sînt restantieri în urma se
siunii de examene din iarnă. A- 
cestora li se acordă un sprijiii 
deosebit, deoarece sesiunea în fa
ta căreia ne găsim este pentru a- 
ceștia mai grea pentru că au de 
trecut în pluș față de colegii lor, 
și examenele restante. Pentru a- 
cești studenți au fost organizate 
la unele materii ore de consultații 
suplimentare, recapitulări ale unor 
capitole mai importante. Totodată 
sînt vizitați mai des la cămine de 
către cadrele didactice care se in
teresează în mod permanent de 
stadiul pregătirii lor pentru exa
mene.

Pentru aprofundarea materiei au 
fost organizate discuții colective 
cu studenții pe marginea unor pro
bleme de bază ale cursurilor pre
date, după ce acestea au fost stu
diate individual. Aceste discuții 
contribuie la clarificarea probleme
lor neînțelese îndeajuns, precum și 
la aprofundarea lor.

In institut este instaurată acum 
o atmosferă de studiu, o ambiantă 
plăcută de muncă susținută: sălile 
de lectură, amfiteatrele, deschișe 
pînă la orele 12 noaptea, sint me
reu pline de studenții care își în
sușesc cu rirguintă materia pentru 
examene. Biblioteca este deschisă 
de la orele > dimineața pînă la 
orele 11 seara, ea oferind studen
ților bibliografia necesară pentru 
studiu.

Toate măsurile luate își vor da 
roadele în perioada sesiunii de 
examene care, incontestabil, va do
vedi încă odată că studenții noștri 
sînt conștient! că fiecare examen 
constituie un pas înainte pe dru
mul însușirii temeinice a științei și 
spre o calificare tehnică superi
oară.

Csîszer Ștefan, Stancu Iulian, Forol 
Ambrozie, Eftinoiu loan și Sultan 
Constantin de la Lupeni, Coehină 
Constantin și Kiss Ioan de la Vul
can, Szabo Gheorghe de la Petro
șani, Covrig loan și Circă Teodor 
de la I.onea sînt doar cîțiva dintre 
aceștia din urmă.

Se știe, desigur, că activitatea 
elevilor seraliști depinde in mare 
măsură de legătura pe care o ține 
scoale cu Întreprinderile in care 
lucrează elevii-muncîtorl și invers. 
Conducerile întreprinderilor, orga
nizațiile de sindicat și ale 
U, T. M. au datorie de' a vizita 
cu regularitate scoela, de a con
trola activitatea școlară a munci
torilor lor, de a sta de vorbă cu 
cadrele didactice pentru a cunoaș
te anumite greutăți pe care le în- 
timplnă unii elevi, spre a-i ajuta 
în cadrul întreprinderii lor res
pective.

La rîndul lor, conducerile șco
lilor, cadrele didactice și mai ales 
profesorii-diriginți trebuie să se 
deplaseze la Întreprinderi* să cu
noască elevii la locurile lor de 
muncă, să stea de vorbă cu șefii 
lor în producție, să se intereseze 
de activitatea lor productivă.

Este adevărat că unii diriginți 
ca Trușcă Dumitru de la Lupeni, 
Todea Maria de la Petroșani și Bu-

L e cții deschise
Perioada de timp care a mai 

rămas pînă la sflrșitul anului șco
lar este folosită din plin atft de 
către elevi cît și de către cadrele 
didactice de la Școala generală 
de 8 ani nr. 3 Lupeni. Pentru o 
se putea face o bună recapitulare 
și totodată pentru o orientare mai 
bună a cadrelor didactice, la școa
la noastră, s-au constituit 3 comisii 
metodice: una pentru clasele l— 
Я, alta pentru clasele III—IV șl 
o comisie pentru partea literară 
șl științifică cuprinzîrtd clasele 
V—VII.

Șezătoar
Recent, la Școala generală de' 

s ani nr. 2 din Lupeni a avut ioc 
o șezătoare literară cu titlul: 
„Despre Eminescu".

La această șezătoare pionierul 
Modrea Dorin a vorbit despre 
viafa lui Mihail Emînescu. Bl ne-a 
povestit foarte frumos felul în care 
a învățat Mihail Emînescu, des
pre poeziile și operele de mare 
valoare scrise de el.

Pionierii și elevii i-au mulțumit 
colegului lor, Modrea Dorin pen
tru referatul prezentat.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCA
Zilele trecute, pionierii detașa

mentului nr. 4 de la Școala medie 
Lonea s-au întițnit cu student» 
cubanezi de la I.M.P. Enrique Vie- 
toriano și Luis O. Șoto.

lntîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească. După ter
minarea ceremonialului, cei doi 
student* le-au vorbit pionierilor 
despre lupta poporului cubanez, 
despre orașul Havana — capitala 

IN CLIȘEU: Elevii din clasa а XI-а A a Școlii medii serale din 
Petroșani — în timpul unei ore de recapitulare. Cu atenția încordată 
ei ascultă explicațiile profesorului.

descu Emilia de la Lonea s-au in
teresat mai mult de elevii lor, i-au 
vizitat la întreprinderile și locurile 
unde lucrează. Ceilalți însă... Din
tre întreprinderi, s-au interesat mai 
mult de elevii lor tovarășii de ia 
preparațla Lupeni, de la U.R.U.M. 
Petroșani, de la mina Lonea și, mai 
puțin, cei de la mina Vulcan.

Pină la încheierea anului școlar, 
pînă la examenul de maturitate au 
mai rămas puține zile. Elevii sera
liști care nu prea stau pe roze tre
buie să reflecte cu mai multă se
riozitate și exigentă la situația lor

De asemenea, conducerile școli
lor, profesorii-diriginti vor trebui

In cadrul fiecărei comisii,, s-au 
linul lecții deschise cu referate 
pedagogice.

Discuțiile purtate pe marginea 
referatelor și lecțiilor deschise 
s-au Încheiat cu indicații prețioa
se de metode care trebuie folosite 
In perioada recapitulării. Această 
măsură s-a luat pentru ca la fi
nele anului, să obținem rezultate 
cît mai bune.

EMIL TETILEANU 
invâtdtor Școala generală de в 

ani nr. 3 Lupeni

literară
Apoi tovarășa profesoară Aldlca 

Aurelia ne-a pus discul în care Mi
hail Sadoveanu voibește despre 
Emînescu cu mult respect. Pionie
rii au ascultat cu multă atenție 
și fragmente din poeziile lui Etni- 
nescu recitate de Sadoveanu.

In continuare a avut loc o re
uniune pionierească.

RAD MINERVA
membră a cercului „Micii cores

pondenți" — Casa pionierilor
Lupeni

patriei lor, despre organizațiile 
de pionieri din Cuba și viața co. 
piilor cubanezi.

Apoi au împărțit pionierilor 
ilustrații și reviste despre Cuba 
revoluționară. A urmat un scurt 
program artistic prezentat de e- 
levii școlii.

La despărțire, pionierii le-au o- 
ferit celor doi oaspeți flori și cite 
o cravată roșie.

să-și intensifice eforturile comune, 
să întărească legătura cu condu
cerile întreprinderilor în care lu
crează elevii-muncitorl și eu or
ganele locale ale puterii de stat 
pentru îmbunătățirea activității 
școlilor medii serale. La rîndul 
lor, conducerile întreprinderilor să 
le creeze condiții optime de mun
că și învățătură elevilor seraliști, 
să le asigure frecventarea regulată 
a cursurilor pentru încheierea au 
succes a anului școlar și prezenta
rea în fața examenului de maturi
tate bine pregătiți.

D. GHEONEA
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DatorîU. 
neachitate

Anul trecut, constructorii de ia 
I.C..M.M. Petroșani an instalat 9 
nouă conduetă pe strada Maleii, 
pentru alimentarea cu apS a clă
dirii în care este ICEMIN-ul.

In prezent, conducta respectivă 
— recepționată — funcționează în 
bune conditiuni. Dar, tovarășii de 
la I.C.M.M. și-au considerat în- 
clwișțp treburile cu atîtî nici *- 
cum nu sînt făcute formele respec
tive pentru predarea noii conducte 
către I.C.O.-Petroșani care o ex
ploatează. Totodată nu s-a refă
cut nici pavajul străzii pe porțiunea 
traversată de conductă. Astfel, Un
gă podul peste Maleia eete o 
groapă mare în pavaj, în dreptul 
casei nr. 51 (lingă fostul ștrand) 
o altă groapă... marcată cu 
crengii, iar ia punctul unde stra
da C. Nfaie se întîlneste cu strada 
Maleii. există o denivelare cu 
groapă și prag, extrem de Inco
modă pentru circulația rutieră. Deni
velări în pavajul străzii Maleia —• 
pe traseul conductei — mai sînt 
în dreptul caselor nr. 20—24, a 
bufetului „înfrățirea" și alte punc
te.

Este necesar ca tovarășii din con
ducerea I.C.M.M. să ia măsuri și 
pentru achitarea acestor... datorii 
vechil

Ca l a
(Urmare din pag. l-a)

orășenească (raională), nu-i nimic. 
Vor mai ii și alte concursuri cinci 
se va putea afirma pe deplin. De 
altiel un prim pas l-au și făcut. 
De curî nd corul a înregistrat cîte- 
va cîntece pe bandă de magneto
ion, transmise apoi la radio. Obiec
tivul imediat al membrilor iorma- 
tiei corale este o pregătire cit 
mat bună și un repertoriu cit mai 
bogat pe care să-l prezinte la ma
rea sărbătoare a poporului nostru 
de la 23 August.

...Membrii formației de teatru cit 
și cel ai formației de dansuri se 
pregătesc și ei. Nu de mult forma, 
(ia de teatru a prezentat piesa 
„Jocul de-a vacanta". A făcut și 
cîteva ieșiri, încununate de suc
ces. Pentru viitor, membrii ei, au 
proiecte mai mari. De aceea, deo
camdată fac pregătiri, ba rindul 
ei forma/іа de dansuri care numără 
tineri și tinere cu mult talent cau
tă să stăpînească cit mai bine dan
surile învățate pînă acum și, bi
ne înfeles, fac primii pași pentru 
noile... dansuri.

...In cele două săli în care in
trăm acum, nu se mai fac pregă
tiri. In prima, deși sînt mulți oa
meni, e o liniște deplină. Cred că 

• a(i ghicit — e sala de șah. Ad
versarii, de la mesele de joc, se 
studiază reciproc, pentru a da ata
cul decisiv. Și, interesant, după

NOTE
O cabană uitata

Printre numeroasele cabane tu
ristice aflate In Valea Jiului sa 
numără și cabana Voievodu.

Această cabană este așezată in
tr-un loc pitoresc, de unde pornesc 
numeroase trasee turistice către 
munții Parîngului și Sebeșului. Ca
pacitatea de găzduire a cabanei: 
60 paturi. Curățenia și ordinea 
care domnesc în camere trădează 
mina grijulie a cabanierei de aici 
pentru o bună primire a turiștilor.

Cu toate acestea, cabana Voie
vodu—Lonea este slab frecventată 
de turiști. Care este cauza? In 
primul rînd, distanta mare de par
curs — peste două ore — de la 
Cimpa pînă la cabană; trenul fo
restier circulă rar și nu prea ia 
turiști pe platforme, iar cu ma
șini sau motociclete nu se poate 
ajunge din cauza drurrtului neîn
treținut și a podurilor nereperate 
de foarte multă vreme. De aseme
nea. cu toate că cu 2—3 ani în

Atitudine care
Secția de frizerie nr. 16 din o- 

rasul Petrila șj-a ctștigat pe me
rit un bun renume. Activitatea lu
crătorilor, curățenia interiorului 
sînt într-adevăr demne de laudă.

Ceea ce lasă încă de dorit în 
această unitate este comportarea 
lucrătoarei Agoston Letiția. Iată un 
exemplu concret; In ziua de 30 
aprilie a.c„ mai nrulți muncitori 
au intrat în frizerie, unii să se 
tundă, alții să se bărbierească. Pâ-

noi acasă
clte o bătaie zdravănă, adversarii 
nu pleacă supăr ați ci își string 
mi ini le.

In cea de-a doua sală e mai pu
tină liniște. Loviturile tacului și 
ale bilelor nu Încetează nici un 
moment. Din cind în clnd se aude 
și cile o explozie de tisele.

.. Și aici e liniște. Rafturile În
cărcate de sus pînă jos cu cărți 
sînt cercetate ou atenție zilnic. 
Cei peste 1700 de cititori ai bi
bliotecii au citit pînă acum aproa
pe 11000 volume. Printre cei care 
își aleg acum cărțile se află mun
citorii de la V.R.U.M.P. Nicoiici 
Dumitru și lonescu Ion, funcționara 
Cotma Magdalena, sudorul Barcza 
MihaJy, eleva Benea Maria și pen
sionarul Winkfein Adam. Taft sînt 
prieteni mai vechi ai bibliotecii. 
Fiecare are zeci de volume citite. 
Si ca ei slnt mulți.

— Cam așa ne petrecem timpul 
liber la club. Nu am citat toate ac
țiunile care au loc la clubul nos
tru. Ele sînt mult mai multe: re
cenzii, prezentări de cărți, simpo
zioane, concursuri culturale, seri de 
ghicitori, reuniuni ale tineretului 
și multe altele. De aceea am spus 
că venim la club, ca la noi aca
să. Nu am dreptate г

Intr-adevăr așa și este Oame
nii vin la clubul sindicatelor din 
Petroșani fiindcă își pot petrece 
timpul liber în mod plăcut $i fo
lositor.

urmă la cabană exista apă curentă 
$1 lumină electrică, acum nu mai 
sînt... turbina s-a defectat, iar re
zervorul de apă s-a stricat (ca și 
popicăria, care a ajuns o ruină) 
și nu se găsește nimeni să le re
pare.

întreținerea drumului și repara
rea podurilor de către sfatul popu
lar Petrila ar permite ca dumini
cile șute de oameni ai muncii să 
viziteze cabana Voievodul, iar a- 
sigurarea apei și iluminatului de 
către întreprinderea regională Bal- 
neo-Climaterică — Petroșani, ar 
crea condiții mai bune de odihnă 
oamenilor muncii veniți la ca
bană.

începe vara, anotimpul favorabil 
excursiilor. Trebuie luate măsurile 
necesare ca și cabana Voievodul 
să poată fi folosită din plin de 
către oamenii muncii!

ST. MIHAI

lasă de dorit
t'ru dintre ei au fost serviți cu 
promtitudine. AI cincilea, invitat pe 
scaun de lucrătoarea Agoston a 
avut însă ghinion. După ce i-a luat 
bonul și i-a aranjat șervetul, lu
crătoarea a plecat după... cumpă
rături, Nu mai descriu furtuna de 
vorbe tari care a urmat observa
ției responsabilei Totot ici Dorica 
și impresia pe care și-au făcut-o 
cllențiî despre lucrătoarea Agos
ton Letiția. Ca localnic și client 
permanent al acestei secții de fri
zerie, mă întreb: cum este po
sibil ca într-un colectiv harnic și 
apreciat de oamenii muncii să 
existe și lucrători indisciplinați ?

BERCEA IOAN 
muncitor prepaxația Petrila

Stîlpul 
amenințător

Pe sttada Traian Vuia din Pe
trila, în dreptul locuinței pensio
narului Mihăilescu Ilie este un stîlp 
cu fire telefonice. Stîlpul amenin
ță să cadă. Al cui o fi se întrebau 
locatarii și făceau tot felul de pre
supuneri. Al oficiului P.T.T.R. Pe
trila ori Lonea, nu e căci toți cei
lalți stîlpi de susținere a firelor 
telefonice ale P.T.T.R-ului sînt bi
ne întreținuți. Al I.F. să fie? Ar 
fi fost schimbat de mult cu altul 
nou. Doar pentru o întreprindere 
ca I.F. un stîlp de telefon nu poate 
constitui o problemă greu de re
zolvat.

Tot' întrebind pe unii și pe alții, 
locatarul Mihăilescu a aflat, pînă 
la urmă, stăpînul stîlpului. Ce sur
priză I Stîlpul în cauză susține fi
rele telefonice ale I.F., deci I.F. Pe
troșani este stăpînul lui.

Ar fi acum interesant de aflat, 
pe cînd are de gînd I.F. Petroșani 
șă înlocuiască stîlpul amenințător.

M. MICA
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jiul п a întrecut pe Parîngul Lonea
Aproape 2000 de spectatori din 

Petrila și Lonea au fost prezent! 
miercuri după-amiază pe stadionul 
din Petrila la înttlnlrea restanță 
din campionatul regional de fot
bal dintre formațiile Jiul II și Pa- 
rîngul Lonea.

Ca desfășurare meciul a fost in
teresant atît prin calitate cît și 
prin evoluția scorului. In timpul 
celor 90 de minute de joc ambele 
formații au avut perioade egale 
de dominare, astfel încît un meci 
egal era echitabil. In prima repri
ză s-a jucat într-un ritm rapid, ju
cătorii ambelor echipe creînd nu
meroase faze spectaculoase soldate 
eu șuturi la poartă. In primele 
minute de joc inițiativa aparține 
gazdelor. Un șut puternic a lui 
Dinache tras cu sete de la distan
tă pune la încercare pe Dime, por
tarul echipei oaspe. Nu trec decît 
două minute de joc $i eăte rîndul

lui Burian să se evidențieze, sare 
prinde în ultimă instanță mingea 
șutată de Pet*u. Spre sfîrșitui pri
mei reprize, Teică (un bun coor
donator al atacului) aflat singur 
în fața porții ratează o mare oca
zie de a deschide scorul. în prima 
parte a întîlnirii nu s-a înscris 
nici un gol.

La reluare fotbaliștii de la Pa- 
ringul au atacat mai susținut chiar 
din primul minut de joc, construind 
cîteva atacuri periculoase. La unul 
dintre acestea, profitînd si de a- 
părarea nesigură a petrilenilor, 
jucătorii din Lonea înscriu primul 
gol prin Dan, care a interceptat o 
minge frumos centrată de Petcu. 
Șutul înaintașului lonean tras din- 
tr-un unghi dificil face ca mingea 
să se oprească In plasă. Deși con
duși cu 1—^-0, fotbaliștii de la Jiul 
II fiu se descurajează. Minute în

șir ei supun poarta lonenilor unui 
adevărat tir. Dims apără însă cu 
multă inspirație. Jiul II egalează 
prin Deleanu dintr-o lovitură de 
la îl m acordată cu multă ușu
rință de arbitrul Barna Francisc 
din Petroșani care a condus cu 
multe scăpări,

După acest gol primit pe nedrept, 
jocul devine nervos, ambele echi
pe s-au dedat la durități. La numai 
8 minute de la egalare, petrilenii 
reușesc să înscrie spectaculos prin 
Marcel Foca peste portarul Dlma. 
Scor final 2—1 pentru echipa Jiu) 
П. Jucătorii de la Parîngul depun 
eforturi susținute pentru a egala 
dar acțiunile lor sînt respinse cu 
siguranță de către Buză și Iacob. 
cei mai buni din linia de apărare. 
De la jiuliști s-au mai comportat 
bine Dinache și Staicu (ultimul 
însă cam înfumurat), iar de la 
oaspeți Pui, Dima, Radu și Dan.

PUBLICITATE

Exploatarea minieră „Motrufl 
cu sediul în comuna Ploștina 

Raionul Baia de Aramă
Regiunea Oltenia 

ANGAJEAZĂ 
muncitori calificați în specialitatea:

mineri
— ajutori mineri
— electro-lâcătuși de mină
SE ASIGURĂ:

— locuință corespunzătoare.
Presentarea spre angajare se poate face fără 

o prealabilă comunicare.

ANUNȚ

Grupul școlar minier Petroșani
anunță —

pentru examenul de admitere la 
anul I. Școala profesională de ucenici 
se fac pînă la data de 1 iulie 1964.

EXAMENUL DE ADMITERE
12 IULIE a. c.se ține INTRE 1

Intre 10—30 iunie cei înscriși vor participa 
la cursul de pregătire.

Informații suplimentare se pot obține la secretaria
tul școlii, str. Republicii nr. 5 Petroșani, telefon 368.

taUNA MAU

LUNA IMPRIMEURILOR
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Țesături din relon
Imprimeuri din mătase naturală 
Țesături din mătase artificială 
Imprimeuri din țesături
Modele noi, într-o 
variată de desene și

de bumbac.
gamă 

culori.
în magazinele 
Petroșani.

Puteți găsi aceste imprimeuri 
O.C.L. produse industriale

Vizifafi magazinele de textile 
bine aprovizionate

PROGRAM
23

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul me
dicului. 7,45 Prelucrări corale, 8,16 
Muzică ușoară interpretată la a- 
cordeon, 9,10 Muzică distractivă,
9.40 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Brîuletul" din Constan
ța, 10,30 Piese de estradă, 11,00 
Fragmente din opera „Mătușa Au
rora" de Boieldieu, 11,30 Piese de 
estradă interpretate de mici for
mații, 12,03 Melodii populare in
terpretate la clarinet de Iliută Ru- 
dăreanu, 13,12 Arii și duete din 
operete, 14,10 Interpret! de muzi
că populară, 15,30 Actualitatea li
terară în ziarele șl revistele noas
tre. 15,45 Muzică ușoară de Ma
rius Mihail, 16,25 Melodii populare 
de pe plaiuri bănățene, 17,30 Emi
siune muzicală de 
18,05 Muzică ușoară
18.40 
19,00 
zică 
lare
Muzică de dans, 21.15 Carnet plas
tic, 21,30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,30 Sumarul presei 
centrale, 9,03 Melodii populare, 
9,30 Roza vînturilor (reluarea e-

la Moscova, 
romînească, 

Muzică populară indiană, 
Almanah științific, 19,25 Mu- 

de dans. 20,10 Melodii popu- 
cerute de ascultători, 20,40

I
I
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misiunii din 20 mai), 10,00 Muzică 
de estradă, 12,10 Muzică ușoară, 
12,30 Lecția de limba engleză. 
Ciclul П (reluarea emisiunii din 
22 mai), 13,30 Din folclorul muzi
cal al popoarelor, 14,00 Soliști și 
formații de muzică ușoară, 14,30 
Muzică din opere, 15,05 Muzică 
populară, 16,00 Muzică ușoară ro
mînească, 17,10 Melodii populare 
cerute de ascultători, 16,25 înce
puturile operetei în țara noastră 
— evocare radiofonică (emisiunea 
a III-a), 19,05 Romanțe interpre
tate de Nlcu Stoenescu și George 
Niculescu, 19,30 Capodopere ale li
teraturii universale : „Demonul" de 
Lermontov. Prezentare de cont 
univ. Tamara Gane, 20,40 „Cîntec, 
]oc și voie bună", muzică popu
lară, 21,10 Muzică de dans, 21,45 
Pagini din umorul universal.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Totul rămîne oamenilor; REPU
BLICA : Locotenent Cristina; PA- 
ROȘENI : Estradă-estradă.



Washington : Prinz oferit în cinstea 
delegației guvernamentale 

a R. P. Romîne
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

Corespondență specială :
La 20 mai Averell Harriman, se

cretar de stat adjunct al S.U.A., 
șeful delegației guvernamentale a- 
mericane, a oferit în salonul „Jef
ferson” al Departamentului de 
Stat un prînz în cinstea delegației 
guvernamentale romîne, condusă 
de Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi

Caracas; Demonstrație de protest 
a studenților și elevilor

CARACAS 21 (Agerpres).
O nouă acțiune studențească a 

avut loc la Caracas în semn de 
protest împotriva recentei atacări 
de către poliție a unei demonstra
ții pașnice a studenților și elevi
lor de la școlile medii din capitala 
Venezuelei. Pe străzile centrale 
ale Caracasului studenții au orga
nizat o nouă manifestație. Partici
panta purtau lozinci de protest 
împotriva abuzului polițienesc din 
țară. Din nou manifestanții au fost

Franța : Proiectul governaroenlal de modificate 
a legii eledotale peolto alegerile ішісіраіе

PARIS 21. Corespondentul Ager
pres. Georges Dascal, transmite :

Miercuri după-amiază au înce
put în Adunarea Națională Fran
ceză discuțiile asupra proiectului 
guvernamental de modificare a 
legii electorale pentru viitoarele 
alegeri municipale.

Potrivit acestui proiect, siste
mul reprezentării proporționale a- 
plicat pînă acum în localitățile cu 
peste 120 000 de locuitori va fi su
primat. De acum înainte se va a- 
plica pentru toate localitățile cu 
peste 30 000 de locuitori sistemul 
cu listă majoritară în două tururi 
de scrutin. După primul tur de 
scrutin vor fi reținute din totali
tatea listelor aceea care va obține 
majoritatea absolută de voturi 
celelalte liste sînt înlăturate, ast
fel încît partidele care le-au pre
zentat și nu au obținut majoritate 
absolută nu vor mai putea avea 
nici uri loc în consiliile munici
pale.

Noua lege electorală interzice,

Consfătuire internațională 
de pedologie

MOSCOVA 21 (Agerpres).
La Moscova s-a deschis o Con

sfătuire internațională a pedologi
lor. Oameni de știință din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., Iugosla
via, Mongolia, Polonia, Romînia, 
U.R.S.S. și Ungaria vor discuta 
problemele îmbunătățirii prin în
grășăminte organice a solurilor, 
clasificarea acestora, sporirea fer
tilității.

Stație seismologică 
pe fundul mării

NEW YORK 21 (Agerpres).
In fața coastei Californiei, la 

115 mile sud-vest de Point Arena, 
a fost dată în funcțiune prima sta
ție seismologică pe fundul mării. 
Este vorba de un instrument legat 
printr-un cablu de stația de coastă 
prin care transmite automat indi
cații despre ondulațiile seismice 
de pe fundul Pacificului. Stația de 
coastă poate transmite stației sub
marine și anumite comenzi. Avan
tajul stației submarine este că nu 
este influențată de zgomotele și 
tulburările atmosferice. 

niștri al R. P. Romîne. Au parti
cipat, în afară de membrii celor 
două delegații, vicepreședintele 
Băncii de export-import Walter 
Sauer, reprezentanți ai Departa
mentului comerțului și Departa
mentului finanțelor.

La 21 mai au continuat la De
partamentul de Stat tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Romîne și Statelor Unite.

atacați de poliție care a rănit nu
meroase persoane.

In ciuda amenințărilor guver
nului, Congresul național al stu
denților a hotărît să organizeze 
la Caracas o grevă a elevilor de 
la școlile medii și a studenților de 
la universitate. Ca răspuns la a- 
ceastă hotărîre, directorul general 
al MinisteruJI i Educației, Lorenzo 
Monroy a amenințat că va închide 
toate școlile în actualul an de în- 
vățămînt dacă elevii vor participa 
la această grevă.

de asemenea fuzionarea listelor în 
perioada dintre cele două tururi 
de scrutin. In felul acesta șarti- 
dele sînt lipsite de orice posibi
litate de coaliție pentru al doilea 
tur de scrutin.

Autorii proiectului de lege ur
măresc ca în felul acesta toate 
partidele de dreapta și de centru 
să se pună de acord cu Uniunea 
pentru noua republică (U.N.R.) încă 
de la primul tur de scrutin.

Deputății opoziției, printre care 
Francois Mitterrand. din partea 
Uniunii democratice, Ballanger, 
deputat comunist, Dejean, deputat 
socialist, și Clevel, deputat al 
Centrului democratic, au criticat 
noul proiect de lege.

In cîteva rînduri
LONDRA. După consultări cu 

primii miniștri ai Commonwe- 
aithului premierul britanic, Dou- 

Iglas Home, a anunțat că India, 

Ghana și Kenya continuă să res
pingă categoric participarea Rho- 
deziei de sud la conferința pri
milor miniștri ai Commonwe- 
althului ce urmează să aibă loc 
la Londra, in luna iulie.

BONN. De la 14 la 19 septem
brie se va ține la Bonn cel 
de-al 21-lea congres internațio
nal de istorie a artei. La congres 
vor participa aproape o mie de 
istorici de artă din numeroase 

r țări.
r VIENA. La ieșirea din tunelul 
ț Arlberg, expresul Bregenz—Vie 
І' na s-a ciocnit cu un autobuz

Șase pasageri ai autobuzului au 
(, fost grav răniți.
$ WASHINGTON. Buletinul Ca- 
ț1 sei Albe anunță că Comisia pen- 
i'1 tru afaceri externe a Camerei 
(' Reprezentanților a aprobat la 20 
( mai raportul președintelui John- 
\ son privind suplimentarea cu 
(I încă 125 milioane dolari a aju- 
J torului economic și militar a- 
(' cordat de Statele Unite Vietna- 
< mului de Sud.
< BUDAPESTA. In Republica 
'i Populară Ungară se acordă o 
\ mare atenție îngrijirii monu- 
.> mentelor istorice și de artă. 
) • . i

Vizita lui N. S. Hrușciov in R. A. U.
CAIRO 21 (Agerpres).
In continuarea vizitei sale în 

R.A.U., la 20 mai, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, s-a întîlnit cu 
conducătorii sindicatelor din Repu
blica Arabă Unită.

In cadru] întîlnirii au rostit cu- 
vîntări Gamal Abdel Nasser și 
N. S. Hrușciov.

In aceeași zi, șeful guvernulu- 
sovietic l-a primit pe mareșalul 
Abdel Salam Aref, președintele 
Republicii Irak, aflat la Cairo, cu 
care a avut o convorbire în pro
bleme interesînd ambele părți. El 
a avut de asemenea, o convorbi

congo : Crearea Comitetului național 
de eliberare

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres)
„Scopul Comitetului național de 

eliberare este acela de a restabili 
în Congo pacea, de a dezvolta e- 
conomia țăfii și de a asigura res
pectarea democrației și securitatea 
tuturor cetățenilor", a declarat re
prezentanților presei Gaston Sou- 
mialot, unul din liderii partidului 
„Mișcarea națională congoleză”. El 
a declarat că din Comitetul na
țional de eliberare fac parte nu
meroase partide congoleze, printre 
care „Mișcarea națională congo

O rezoluție de condamnare 
a guvernului R. S. A.

NEW YORK 21 (Agerpres],
In ședința din 20 mai a Comi

tetului O.N.U. pentru aplicarea 
Declarației cu privire la acordarea 
independentei țărilor și popoarelor 
coloniale a fost depus un proiect 
de rezoluție care condamnă gu
vernul Republicii Sud-Africane pen
tru refuzul de a colabora cu O,N.U. 
în vederea acordării independen
ței Africii de sud-vest.

Intenția guvernului sud-african 
de a anexa teritoriul Africa de 
sud-vest, se arată în proiect, con
stituie o flagrantă încălcare a Car
tei O.N.U., constituind un pericol 
pentru pacea și securitatea inter
națională^ Proiectul de rezoluție 
atrage, de asemenea, atenția Con
siliului de Securitate asupra situa
ției din Africa de sud-vest și cere

Pentru restaurarea monumentelor r 
se va cheltui anul acesta o su- < 
mă de 100 milioane forinți. \ 

AMSTERDAM. Chaerul Saleh, S 
locțiitor al primului ministru in- ) 
donezian, a sosit in Olanda, fn- ) 
tr-o vizită de patru zile. In de- ? 
clarația făcută la sosire, minis- ( 
trul indonezian a arătat că în ( 
cursul vizitei va avea întreve- S 
deri cu oficialitățile guverna- ) 
mentale olandeze, pentru a con- / 
tinua discuțiile începute luna ’ 
trecută între ministrul de exter- ( 
rie, Subandrio, și guvernul o- \ 
landez, în legătură cu reînnoi- ) 
rea colaborării între cele două ) 
țări. )

PEKIN. După cum informează * 
China Nouă, la șantierele navale • 
din Dairen a fost terminat un C 
nou catgou. Noul vas are ud ( 
deplasament de 8 900 de tone șt ) 
poate naviga 7 500 mile marine, < 
fără să se reaprovizioneze cu ț 
carburanți. Vasul este înzestrat S 

cu utilaj modern. 1
CAIRO. După cum anunță a- ) 

genția MEN, cercetările geolo- ) 
gice efectuate in regiunea Assuan < 
au dezvăluit prezența unor ză- ( 
căminte de bauxită, plumb și ) 
alte metale. S-a hotărît institui- j 
rea unui centru geologic care va ) 
continua prospecțiile geologice ? 
in întreaga regiune. < 

re cu Ahmed Sukeiri, reprezentan
tul Palestinei în Liga Țărilor A- 
rabe.

In cursul aceleiași zile, premie
rul sovietic a primit un grup de 
temei deputate în Adunarea Na
țională a R.A.U., iar seara, a parti
cipat la dineul oferit de ambasa
dorul Republicii Irak, Sukri Saleh 
Zafi, cu prilejul vizitei în R.A.U. 
a lui Abdel Salam Aref.

La dineu au luat parte, de ase
menea, președintele Nasser și alte 
personalități din R.A.U.

Joi, N. S. Hrușciov, împreună cu 
Gamal Abdel Nasser au. vizitat o- 
rașul Alexandria.

leză", Partidul solidarității africa
ne condus de Gizenga, Balubakat 
și altele. Potrivit declarațiilor lui 
Soumialot. trupe ale Comitetului 
național de eliberare se află în 
prezent situate la 80 de kilometri 
de Bukavu. Totodată, el a spus că 
în întreaga țară se află „unități 

ale forțelor populare". „Chiar da
că trupele guvernamentale vor 
primi ajutor din afară, a declarat 
SOumialot, aceasta nu ne va îm
piedica sa mergem înainte spre 
scopul final”.

secretarului general al O.N.U. să 
depună toate eforturile pentru ca 
Națiunile Unite să-și facă simțită 
influenta în acest teritoriu și pen
tru a zădărnici intențiile anexio
niste ale guvernului Republicii 
Sud-Africane.

Autorii proiectului de rezoluție 
sînt Chile, Coasta de Fildeș, In
dia, Irakul, Iugoslavia, Republica 
Malgașă, Republica Mali, Sierra 
Leone, Siria, Tunisia, Uruguay, 
Republica Unită Tanganica și Zan
zibar și Venezuela.

Succese ale minerilor 
din R.P.D. Coreeană
PHENIAN 21 (Agerpres).
Mina de cărbuni „Anju" din pro

vincia Phenganul de sud a fost e
vidențiată datorită faptului că 4 
echipe de mineri au extras de la 
începutul anului cîte 10 000 tone 
lunar.

Muncitorii și tehnicienii de la 
mina „Musan" înregistrează suc
cese în extracția minereului de 
fier. In primele 4 luni ale acestui 
an ei au extras peste plan 30 000 
de tone de minereu de fier con
centrat In primele 10 zile ale lu
nii mai, zilnic, producția medie la 
această mină a depășit cu 9 la 
sută producția medie zilnică din 
Juna aprilie și cu 15,3 la sută me
dia din primul trimestru al anului.

Tratativele dintre Franța 
și Oiad

PARIS 21 (Agerpres).
Negocierile începute cu circa 

trei săptămîni în urmă între re
prezentanții guvernelor Franței și 
Ciadului se apropie de sfîrșit. Ele 
au fost prelungite atîta timp, dată 
fiind situația politică din Ciad 
unde Adunarea Națională a adop
tat la sfîrșitul lunii aprilie o re
zoluție cerînd retragerea trupelor 
franceze. Această situație a in 
fluențat într-o mare măsură nego
cierile, deși ele au fost axate, ex
clusiv, pe probleme privind asis
tența tehnică. 1

Delegații Ciadului au arătat ia 
tratative reprezentanților guvernu

Comunicaf 
al guvernului 

cambodgian
PNOM PENH 21 (Agerpres).
Guvernul cambodgian a dat pu

blicității un comunicat în care se 
arată că guvernul tailandez pre
gătește o ofensivă mai ales „psi
hologică”, pentru anexarea pro
vinciei cambodgiene maritime 
Kohkong, aflată la frontiera eu 
Tailanda. In comunicat se arată că 
personalități tăilandeze, pretinzînd 
că vorbesc în numele populației 
acestei provincii, au adresat peti-1 
ții unor organizații internaționale, 
cerînd alipirea provinciei la Tai
landa. Guvernul cambodgian, se 
subliniază în comunicat, denunță 
aceste tendințe anexioniste ale 
guvernului tailandez, calificîndu-le 
ca „lipsite de fundament", întrucît 
frontiera dintre Tailanda și Cam* 
bodgia a fost marcată prin hotă- 
rîri internaționale.

Evoluția situației 
din Cipru

NICOSIA 21 (Agerpres).
In cursul ultimelor zile, în insulă 

a continuat să domnească calmul 
cu excepția unui atac comis mier
curi seara de către un grup de 
ciprioți turci împotriva unei pa
trule a forțelor O.N.U. care s-a 
soldat cu rănirea mortală a unui 
militar finlandez.

In cursul zilei de miereuri au 
sosit la Nicosia 68 de militari da
nezi. Se așteaptă ca în zilele ur
mătoare să sosească noi detașa
mente daneze al căror efectiv va 
atinge 1000 de militari.

Pe de altă parte, agenția Asso
ciated Press anunță că ■ la 3 iunie 
va sosi la Ankara Sakari Tuomioja, 
mediatorul O.N.U. în Cipru, pentru 
a duce tratative cu guvernul tura 
în legătură cu situația din Cipru. 
Cîteva zile mai tîrziu, la 11 iunie, 
la Ankara va sosi secretarul ge
neral în retragere al N.A.T.O. Dirk 
Stikker, însărcinat de recenta con
ferință ministerială a N.A.T.O, ca 
mediator în Cipru, care va avea 
o serie de întrevederi cu repre
zentanți ai Turciei.

In apărarea constituției 
pașnice a Japoniei

TOKIO 21 (Agerpres).
La Osaka a început marșul în 

apărarea constituției pașnice a Ja
poniei. Participanții la acest mars 
urmează să străbată 500 de km și 
să viziteze o serie de orașe din 
partea centrală a țării. Peste o lu
nă ei urmează să sosească la To
kio, unde va avea loc un miting 
de masă.

Această acțiune urmărește ac
tivizarea mișcării în apărarea ac
tualei constituții a Japoniei adop
tată după cel de-al doilea război 
mondial și care prevede interzice
rea remilitarizării Japoniei. Acțiu
nea urmărește să împiedice revi
zuirea acestei constituții, revizui
re cerută de cercurile de dreapta.

lui francez că vechile convenții 
încheiate de Ciad cu Franța, în 
domeniul asistenței tehnice, nu 
mai sînt valabile în condițiile ac
tuale. Francois Tombalbaye, pre
ședintele Ciadului, este nemulțu
mit de maniera în care- îi este a- 
cordată asistența tehnică. El a fă
cut cunoscut că dorește să dispună 
de puteri mai mari asupra colabo
ratorilor săi europeni. Avînd în 
vedere această situație, observa
torii politici, și mai ales alte sta
te africane care au acorduri de 
asistentă asemănătoare, așteaptă 
cu interes încheierea tratativelor 
dintre Franța și Ciad.
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