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DUPÂ DOUA DECADE
Clasamentul hărniciei
După două decade din luna iu

lie, în- întrecerea socialistă desfă
șurată pe Combinatul carbonifer 
„Valea Jiului", pe primele locuri 
se situează:

Realizat Realizat
Exploatarea față de față de

plan angajament

Mina Vulcan 107% 105 %ț
Mina Lonea 104,7% 103%!
Mina (Згісапі 103,2^1 100%
Pe sectoare
Sectorul I Vulcan 119 % 117,^
Sectorul V Lonea 118% 116%
Sectorul III Vulcan 117% 115’55
Sectorul 1 Lonea 116% H5%!

O brigadă 
care se afirmă
Luni dimineața, pe un panou din 

aleia evidențiaților a apărut o no
uă fotografie. Reprezintă chipul 
brigadierului Pistol Gheorghe de la 
sectorul V investiții al minei Ani- 
noasa. Calculele au arătat că în 
ultimele trei luni brigada condusă 
de minerul Pistol a excavat cu 170 

m c steril mai mult decît au prevă
zut foile de acord. Brigada a exe
cutat galeria diagonală la suitorul 
est ăl exploatării.

In prezent, brigada condusă de 
minerul Pistol este plasată' lă săpa
rea galeriei de ocol la puțul orb nr. 
6 de la orizontul X Piscu. Folosind 

din plin mașina de încărcat de tipul 
E.P.M.-2 și armînd metalic cu Т.Н., 

, brigada a realizat în două deca
de 47 metri liniari, iar panta și di
recția galeriei se înscrie în pro* 

iect.

MOMENT FESTIV
Curtea subunității de pază contra 

incendiilor din Petroșani este pre
gătită de sărbătoare. Pavoazată cu 

, drapele și fanioane numeroase, flo
rile de pe masa din fața tribunei, 
autocisternele aliniate, totul parti
cipă la crearea unui cadru festiv

• Infr-o aliniere perfectă, militarii aș
teaptă începerea festivității. In front 
se află cei care au dat dovadă de 

, abnegație, eroism și spirit de sacri- 
f ficiu, de o înaltă pregătire de spe- 
1 ciaiitate cu prilejul intervențiilor (Continuare în pag. 3-a)

Pe primul loc
Jn întrecerea dintre sectoarele mi

nei Aninoasa, la loc de frunte se 
află colectivul sectorului I. Cărbu
nele extras peste plan de acest har
nic colectiv pînă în dimineața zi
lei de 21 iulie, se ridică la 1 151 
tone. Față de un randament plani
ficat pe sector de 2,532 tone pe 
post s-au realizat 2,654 tone pe 
post. Brigăzile care au contribuit 
în mod deosebit la acest succes

La pregătiri
La sfîrșitul decadei a Il-a din 

iulie topografii sectoarelor produc 
tive au avut satisfacția de a rapor
ta rezultate îmbucurătoare obținu
te de către brigăzile de la lucră
rile de pregătiri. îndeosebi la sec
toarele 1 și II procentul de reali
zare a fost ridicat — 81,1 la su
tă și, respectiv, 68,8 la sută. Atît 

pentru stingerea incendiilor, dar 
mai ales cu ocazia inundațiilor din 
iunie a. a.

In tribună iau. loc tovarășii Lazăr 
David, Blaj Traian, Szuder Wiliam, 
maior Păun Leonida, delegați din 
partea unor întreprinderi și institu
ții din oraș, șefii formațiilor P.G.I. 
din Valea Jiului.

FRANCISG VETRO 

sînt cele conduse de minerii Gali 
Mihai, (iristea Aurel Berev Dio- 
nisie și Opreanu loan, care în aba
tajele unde muncesc, pe lingă de
pășirea sarcinilor de plan au reali
zat randamente ridicate — în jurul 
a 7 tone pe post. Succesul. obținut 
de sectorul 1 se explică îndeosebi 
prin crearea liniei de front, asigu
rarea brigăzilor cu materiale și va- 
gonete goale, folosirea din plin a 
tehnicii din dotare.

la înaintări în cărbune cît și la ce
le în steril s-au excavat peste plan 
multi ni c.. O avansare . demnă de 
evidențiat a obținut brigada con
dusă de minerul Casian Traian, din 
sectorul 111 care a avansat la să
parea preabatajului din stratul 13 
cu 60 ml excavînd în total 346 me
tri cubi.

Printre minerii harnici de ia sec
torul I Lonca se numără și David 
Gheorghe. EI conduce un schimb 
în brigada iui Farcaș Ioan. In lu
na trecută, schimbul condus de el 
a îndeplinit sarcinile lunare de plan 
cu 13 zile mai devreme, iar în 
prezent obține noi succese în în
trecerea socialistă.

DORIN
Avea 14 ani. Școala elementară 

o terminase într-un sat din apropie
rea orașului Turnu Severin. O scri
soare a unui unchi aflat în Valea 
Jiului i-a descris atit de bine „me
leagurile unde se dă bătălia pentru 
extragerea aurului negru" incit pă
rinții nu mai aveau pace cu el.

— Piec mamă în VaJea Jiului. 
Vreau să învăț și eu o meserie.

— De, știu eu băiatule ? Pleacă. 
Poate ai să ai noroc și-c să te Iaci 
om. ia zis maicăsa cu dragoste

Trenul șuieră prelung. I.a geam. 
Gonciulea Vasile se gîndea la cu
vintele mamei. Dragostea de a în
văța și munci parcă-1 fierbeau.

Și iată-l elev la școala profesio
nală din Petroșani. învăța bine, 
iar la lucrările practice se prezenta 
totdeauna primul. Ba mai mult, în, 
orele de atelier își ajuta cu sîrg 
colegii să execute lucrările de pro
bă. Anii au trecut repede. Odată cu 
primirea diplomei a fost repartizat 
să lucreze la Uzina de reparat uti
la; minier din Petroșani.

— Ia să te văd ce știi băiatule — 
îi spuse maistrul ajustor Nicorovici,

ÎNSEMNĂRI de reporter

O zi în tabără

Iffn chiot de bucurie a izbucnit 
din piepturile zecilor de copii cind 
micul trenuleț cu cele trei vagoane 
s-a oprit in pajiștea verde punctată 
de flori multicolore. In față li se aș- 
ternea un covor verde, îmbietor, iar 
la citeva zeci de- metri mai încolo, 
se zărea, prin desișul de fagi coama 
unei clădiri înalte, iar alături de ea, 
vîrful unui catarg.

— Gata băieți. Am ajuns. Debar
carea — se auzi vocea unui pro
fesor.

Nu a fost nevoie de a doua invi
tație. Că ai clipi, covorul multicolor 
a și fost inundat de copii. Cîteva 
fete mai grijulii au început să cu
leagă flori.

— Ce de flori fetelor, strigă o fe
tiță bălaie. Și ce frumos e aici. Nu 
degeaba ii spune Lunca Florii. E 
mai frumos decît mi-am închi
puit eu.

Băieții mai vioi, au început sa se 
hîrjoneasfă pripi iarba moale. Totul 
ii dispunea la veselie și voie bună. 
Cițiva mai curioși au vrut s-o ia 
înaintea celorlalți pentru a vedea 
mai repede tabăra. In fruntea lor 
se afla un băiat cam de 11 — 12 ani. 
Pășea sigur și mîndru. Se vedea că 
nu venea aici pentru prima dată. 
De altfel, toți colegii știau acest 
lucru. Tot timpul drumului le poves
tise despre tabără, despre locurile 
frumoase ce le-a văzut, despre prie
tenii pe care și i-a făcut în tabără.

Un afiș mare pe care scria: „Bine 
ați venit", i-a întîmpinat la intrarea 
în tabără. In scurt timp s-au făcut 
și prezentările. Apoi, directorul ta
berei, Drăgan Ovidiu, împreună cu 
instructoarea superioară de pionieri 
Anultoaiei luliana și cu ceilalți in
structori’ au început să repartizeze 
pionierii pe detașamente și dormi
toare.

După drumul parcurs, paturile cu 
saltele moi și cu albul imaculat al

ȚA ÎMPLINITA

specialist în reparații de compre- 
soare ,

Tînărul Gonciulea s-a dovedit pri
ceput și .harnic. Executa tot ce-i dă
deau maiștrii și nu ezita să le ceară 
ajutorul ori de cîte ori intervenea 
cîte o greutate. Cu timpul a devenit 
un bun lăcătuș ajustor. Prin anul 
1955 s-a transferat la preparația Pe- 
trila. A fost repartizat șă lucreze 

cearșafurilor i-a îmbiat la odihnă. 
A doua zi, aveau să trăiască prima 
zi de tabără.

Duminică au avut o zi frumoasă. 
Cînd trompeta a sunat deșteptare», 
majoritatea copiilor se afla pe pla
toul de înviorare. Profesorul de ?■ 
ducație fizică, Pitaru Doru, nu a e- 
vut mult de așteptat. Cele citeva e- 
xerciții făcute afară in aer liber i-a 
înviorat pe deplin. Apoi, spălarea. 
Elevii s-au îndreptat spre pîrîul 
Tăia, înarmați cu prosoape și săpun. 
Unii au vrut să facă chiar baie, dar 
apa rece i-a făcut să-și amine aceas
tă plăcere pentru mai tirziu, cînd 
soarele își va arunca din plin săge
țile sale călduroase. Micul dejun a 
fost mai bun ca niciodată. Amatori 
la „supliment" au fost mulți. Și bi
neînțeles că au fost onorați.

Cu multă nerăbdare a fost aștep
tată ora de ridicare a drapelului ta
berei. Și această nu numai pentru 
ceremonialul pionieresc care aduce 
întotdeauna o atmosferă sărbăto
rească, ci mai ales pentru că se co
munica programul zilei pe care-fie
care îl aștepta cu nerăbdare, se fă
ceau evidențierile la curățenie și 
disciplină.

Din programul zilei nu a lipsit 
cîntecid. jocul și, bineînțeles, spor
tul. Echipe de fotbal, volei, sau 
handbal s-au format ad-hoc. Mai 
tirziu inimoșii fotbaliști sau handba- 
liști s-au adunat cu toții pe platou 
si, sub conducerea profesoarei de 
muzică B-așa Ana, au început să în
vețe prima melodie De altfel, s-a 
făcut și o selecție a coriștilor pe de
tașamente. Concursul cultural artis
tic pe tabără care va avea loc pes-

с. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)

în brigada comunistului Rad Gheor
ghe, o brigadă cu vechi renume în, 
uzină. Azi Gonciulea Vasile lucrea
ză tot în această brigadă. Apreci- 
indu-i activitatea rodnică, comuniș
tii i-au primit în rîndurile membri
lor de partid.

Gonciulea tușile și-a îndeplinit 
întotdeauna sarcinile. Aceasta o do
vedește și insigna de fruntaș în în
trecerea socialistă pe care o poartă 
cu mîndrie. Gonciulea Vasile este și 
raționalîzator. „Fixarea paletelor la 
Rotație", raționalizare concepută de 
el scurtează timpul de lucru în sec
ție. aduce economii de materiale și 
sporește productivitatea muncii cu 
15 la sută. Foarte des îl putem în- 
tîlni și pe scena clubului din Petrila 
ca membru activ în brigada artis
tică de agitație. Lăcătuș cu o înaltă 
calificare, fruntaș în întrecerea so
cialistă și artist amator, tînărul 
Gonciulea și-a îndeplinit dorința 
spre mîndria părinților săi, face cin
ste întregului colectiv de muncitori 
din uzina în care muncește.

BADUȚA. CONSTANTIN
DOBOȘ EMILIAN 

corespondenți
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Elevii, miile de elevi care în primăvară inundau în fiecare di
mineață străzile îndreptindu-se spre școli, sint acum oaspeții tabe
relor de pionieri de la munte și de ia mare, ai taberelor 
orășenești, sau străbat țara in excursii petrecîad minunate 
vacanță.

Dar școlile au rămas pust ii ?
Nu I Ele au îmbrăcat cama șa schelelor, pregătindu-se 

a-și deschide porțile, odată c u începerea noului an școlar, 
frumoase, bine pregătite pent ru a asigura condiții de învățătură 
mereu mai bune pentru tinerele vlăstare ale oamenilor muncii.

Principala atenție 
școlar cu noi săli de 
anul trecerii practice 
au terminat în acest 
an pașii spre școlile 
tinuare clasa a VllI-a 
Crește numărul claselor, sînt deci necesare noi

Măsuri importante pentru lărgirea spațiului
sesiune a Sfatului popular

de vară 
zUe de

pentru 
mai

este îndr eptată insă spre lărgirea spațiului 
clasă, deoarece anul 
la învățămîntul general 
an clasa a Vil-a nu-șl 
medii sau profesionale, 

în școlile în care au

școlar 1964-1065 
de 8 ani. Elevii 
vor îndrepta în 
ci vor 
învățat 
sili.
școlar

eete 
care 

acest 
con-urma în 

și pînă acum.

au fost stabi- 
orășenesc Pc- 
sfaturile popu- 
viață a aces-

lite de cea de-a XX-a
troșani care a avut loc in luna mai. Gum muncesc 
lare din localitățile Văii Jiului pentru traducerea în 
tor măsuri ?

In prezenta pagină vom da cîteva răspunsuri Ia această întrebare.
• « » • ♦ • -ț; ■ - - - ■

Cum se desfășoară construcția 
unor noi săli de clasă

la al cărui 
mai rămas

In noul an școlar, pînă 
prim sunet de clopoțel au 
aproape două luni, mai multe școli 
din Valea Jiului trebuie să intre cu 
un număr sporit de clase, spre a se 
crea astfel spațiu pentru clasele a 
VIH-a. In acest scop, în hotărîrea a- 
doptată de cea de-a XX-a sesiune a 
Sfatului popular orășenesc Petroșani, 
între altele se prevede terminarea noii 
școli de 4 ani de la Dealul Babii, a 
două noi săli de clasă la școala ge
nerală de 8 ani de Ia Cîmpu lui Neag, 
precum și lărgirea prin construcție, 
cu cîte încă o sală de clasă, a școlii 
generale de 8 ani din Banița și a 
școlii din Dîlia Mare.

Situate în mediul sătesc, aceste 
școli se construiesc atît prin contri
buția voluntară a cetățenilor din lo
calitățile respective, cît și prin-mij
loacele alocate de sfaturile populare. 
De asemenea, și întreprinderile 
prin anumite surse. în sprijinul 
strucției acestor săli dc clasă.

Prin grija sfaturilor populare,
strucția acestor obiective se apropie 
de sfîrșit. La Cîmpu lui Neag, bună
oară, noua clădire care adăpostește 
cele două săli de Clasă a fost zugră
vită și în inferior, se pun geamuri, 
se demontează schelele. Această clă
dire va fi terminată la timp, și acesta 
este un rezultat al hărniciei țărani
lor din comună, al ajutorului pe ca
re ei l-au primit din partea colecti
vului minei CJricani, a muncitorilor 
forestieri.

Dar la Dealul Babii ? Termenul 
fixat pentru încheierea lucrărilor de 
construcție »a noii școli este î sep
tembrie, dar dacă se lucrează în rit
mul actual, respectarea acestui fer-

vin,
con-

con-
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men nu va fi posibil. Mai e o clasă 
de tencuit în interior, mai trebuie e- 
xecutate tencuirea exterioară, monta
rea unei părți din tîmplărie, zugră- 
vitul.

Construcția acestei școli se desfă
șoară într-un mod care trebuie să 
dea de gîndit unor deputați ai sfatu
lui popular Vulcan și în primul rînd 
deputaților Alionescu loan și Mihuț 
Ion din Dealul Babii. Este vorba de 
faptul că lucrările de construcție se 
desfășoară prea încet, din lipsă de 
brațe de muncă. Cum apreciază a- 
cești tovarăși deputați faptul că nu
meroși muncitori, între care construc
torii de sub conducerea maiștrilor 
Corceani Otto și Dobner Mihai de pe 
șanttfertri din Vulcan, muncitorii din 
echipa condusă de tov. Stana Nico- 
lae de la T.C.M.F. Corcești merg în 
timpul lor liber la Dealul Babii. spre 
a da o mînă de ajutor la construc
ția școlii, iar țăranii din sat rămîn 
de-o parte, deși copiilor lor le este 
destinată această școală ? Chiar în 
zilele de duminică cei de la Dealul 
Babii preferă 
distreze, deși 
fi multe de 
Dealul Babii 
cetățenii din
lectorate că e în interesul lor, ai co
piilor lor să pună umărul pentru ter
minarea la timp a construcției școlii.

Există posibilități pentru grăbirea 
construcției noilor săli de clasă de la 
Dflja, de la Banița. Deputății din a- 
ceste localități trebuie să depună mai 
multă insistență în mobilizarea cetă
țenilor în sprijinul executării acestor 
obiective.

să vină la Vulcan să se 
la construcția școlii ar 
făcut. Deputății din 

trebuie să-i convingă pe 
circumscripțiile lor e-

Mai mult sprite 
din partea S.A.S.
Ѳ parte din sălile de clasă noi ne

cesare, mai ales în mediul sătesc, în 
vederea lărgirii spațiului școlar, sînt 
construite din surse locale puse la 
dispoziție de sfaturile populare și 
prin contribuția voluntară a săteni
lor, Așa este cazul noilor săli de cla
să de la Dîlja. Bănița, Dealul Babii. 
a noii școli de 4 ani a 
strrjcție începe în acest an 
Slătinoara.

Lucrările de 
școli, a noilor 
de, calitate, la
iuale. Realizarea acestei cerințe ne
cesită însă mai mult sprijin din par
tea secției de arhitectură și sistema
tizare din cadrul sfatului popular o- 
rășenesc. Acest sprijin trebuie să-și 
găsească expresia printr-o îndrumare 
tehnică permanentă а lucrărilor, prin 
întărirea grijii pentru
adoptarea unor soluții practice și în 
același timp economice de construcție.

lată de ce, șantierele noilor școli, 
noilor săli de clasă, trebuie să pri
mească des vizita tehnicienilor sec
ției de arhitectură și sistematizare, 
care să acorde îndrumare tehnică și 
sprijin efectuării acestor lucrări.*

cărei con-
în cătunul

a acestor
clase, trebuie să 
nivelul cerințelor ac

construcție
fie

calitate, prin
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Optimism, 
dar și semne de întrebare
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Orașul Vulcan, una dintre cele 
mai vechi așezări miniere ale Văii 
Jiului, Iși intîmpină oaspeții ce-i 
calcă pragul venind dinspre Petro
șani cu ceea ce are el mai măreț, 
mai frumos, mai tineresc : noua și 
impunătoarea uzină de preparare 
a cărbunelui de la Coroești, cu 
siluetele noilor blocuri de cite 8 
etaje ce cresc miraculos sub noua 
tehnologie a cofrajului glisant, сл 
prospețimea noului cartier a că
rui imagine revarsă bucurie in 
inimi.

Printre aceste clădiri se numă
ră și noua școală cu 16 săli de 
clasă. Nu, dragi cititori, nu este 
vorba de școala din . Vulcan, tot 
cu 16 săli de clasa, care și-a des
chis porțile acum doi ani. Atribu
tul „nou" a fost răpit acestei școli, 
de o altă clădire, dar parcă mai 
elegantă, mai luminoasă. A cres
cut surprinzător de repede chiar 
pe arena sportivă a orașului, așa 
de repede incit ai impresia că nu

s-a stins încă ecoul meciurilor de 
fotbal disputate aici rut de mult. 

Freamătul întrecerilor sportive e 
acum continuat de cel al muncii 
constructorilor. Se lucrează intens, 
căci constructorii conduși de mais
trul Corceani Otto și-au stabilit 
ca obiectiv de întrecere să termi
ne clădirea noii școli nu la 
august, dată prevăzută inițial, 
la 31 iulie. Iar dacă-i vezi la 
cru pe tencuitorii din brigada 
Popescu Teodor, pe parchetară
Moraru Alexandru, pe mozaicarii 
de sub conducerea lui Diaconu 
Gheotghe, pe zugravii din echipa 
lui Vass Alexandru, ești convins 
că angajamentul lor va deveni 
fapt împlinit. Se lucrează In pre
zent la retușări de vopsitorii și 
zugrăveli, se șlefuiește mozaicul, 
se curăță parchetul, caloriferele 
sînt vopsite, și ele. Ultimele trăsă
turi de penel la această nouă clă
dire de școală, care nu peste mul-

15 
ci 

In
tui 
lui

lucrărilor 
ii șcelar 

Probleme care nu se rezolva 
prin... anunare

Mai multe școli generale de 8 
ani din localitățile Văii Jiului vor 
fi lărgite cu noi săli de clasa prin 
amenajarea în acest scop a unor 
încăperi care pînă acum au avut al
te destinații.

Iată cîteva exemple ;
Școala generală de 8 ani nr. 1 

din Lupeni va avea două noi săli 
de clasa. Spațiul ocupat acum iu in
teriorul școlii de locuința tovarășului 
Păunescu, directorul acestei școli, va 
fi destinat pentru noua sală a pro
fesorilor.

Două săli de clasă vor fi cîști- 
gate și la școală de 8 ani nr. 3 
din Lupeni prin mutarea locuinței 
directorului acestei școli. Asemănă
tor urmează a fi rezolvată proble
ma creării a cîte două noi săli de 
clasă la școlile generale de 8 ani 
nr. 4 și nr. 5 dih Petroșani, la 
școala generală de 8 ani din Crivi- 
dîa (Vulcan) și alte școli.

La prima vedere, totul pare a 1 
simplu : cîteva mutări, ceva amena
jări — și gata sălile de clasă I

Lucrurile nu stau deloc așa. Sîn’ 
necesare un șir de mutări pentru 
eliberarea viitoarelor săli
ca, numai după aceea, să se poată 
trece la amenajarea și mobilarea 
lor. Iar noul an școlar nu-i chiar 
așa departe.

de clasa.
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IN CLIȘEU: 
Vulcan, la care 
nouă expresie a 
oamenilor muncii.

Clădirea noii școli cu 16 săli de clasă din orașul 
se efectuează
grijii pe care

acum ultimele lucrări de finisaj. O 
partidul și guvernul o poartă fiilor

ră vreme, la începerea noului an 
școlar, va adăposti in sălile ei 
inundate de lumină, de frumos, 
sute de elevi ai Vulcanului, fii ai 
acelora care atunci cînd și-au trăit 
copilăria cu greu puteau pătrunde 
pe poarta singurei școli din loca
litate...

— Noi vom face totul ca școala 
să fie gata la sfîrșitul lunii iulie, 
spunea tov. Corceani Otto. șeful 
lotului. E cuvintul de onoare al 
constructorilor noștri și va fi res
pectat. Dar avem și motive de în
grijorare. Școala Va fi gata, dar 
nici acum nu ne-a venit proiectul 
pentru legarea clădirii scolii la 
rețeaua de canalizare a orașului. 
D.S.A.P. Deva întîrzie cu acest 
proiect și e greu de conceput, cum

va putea funcționa 
condițiuni fără să 
refeaua de canalizare. Credem ne
cesar ca sfatul popular să insiste 
mult pentru rezolvarea acestei pro
bleme.

Legarea noii clădiri la .rețeaua 
de canalizare nu este singura pro1 
blemă încă nerezolvată, tiu a sosit 
încă nici proiectul alimentăm de
finitive cu energie electrică și nici 
al alimentării cu apă curentă, 
poate oare admite 
deficiențe să intlrzie 
sință a școlii ? 
Sini probleme care
bute rezolvate. Căci numai astfel, 
noua școală va funcționa în con
dițiuni bune în noul an școlar care 
totuși se apropie...

școala în bune 
fie legată la

Se 
ca asemenea 
darea in folo-

neapărat tre-
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Să examinăm cazul de la Școala 
nr. 1 din Lupeni. In hotărîrea Sfa
tului popular orășenesc regional Pe
troșani se prevede ca evacuarea 
locatarilor din școlile de 8 ani nr. 
1 și 2 Lupeni să se facă pînă la 
30 iunie pentru a se putea face 
amenajările necesare. Dar tovară
șul Păunescu continuă să ocupe și 
acum, aproape de sfîrșitul lui- iulie, 
o parte din spațiul școlii nr 1. Nu 
a primit apartament ? Dimpotrivă, 
i s-a oferit în noile blocuri aparta
ment cu două sau trei camere, i 
s-au oferit și alte locuințe, dar dîn- 
sul a considerat că aceste aparta
mente nu sînt pe măsura pretenți
ilor sale. Se poate oare concepe ca 
Un cadru didactic cum este tovară
șul Păunescu, care are merite pe 
tărîmul învățămîntului și în activi
tatea obștească să creeze greutăți 
lărgirii spațiului destinat învățămîn
tului tocmai în școala pe care dum 
neălui o conduce ?

Un locatar trebuie mutat și din 
spațiul școlii nr. 4 din Petroșani. 
Tovarășii din Secția de învățări- nt 
spun că de această mutare trebuie 
să se ocupe spațiul locativ: cînd cei 
de la spațiul locativ au fost între
bați cum stau lucrurile, ei spuneau 
că doar Combinatul carbonifer ar 
putea face ceva, cedînd o locuință 
din spațiul lui. Prin urmare, pînă 
acum, nimic 1

Au întîrziat și celelalte mutări 
care trebuie efectuate, și timpul tre
ce.

Doar la școala nr. 5 din cartie
rul Livezeni lucrurile
mai bine prin mutarea grădiniței 
copii, care ocupă două săli 
clasă' în spațiul școlii. în două 
parlamente ce vor fi 
noile blocuri aflate

acest
Trebuie 

răgănarea 
un mod

vor merge 
de 
de
a-
înrepartizate

în construcție
cartier,
înțeles că 
lucrurilor

de a rezolva problemele.

amînarea. tă- 
nu constitui

Chiar așa de simplu ?
Școlii generale de 8 ani "din Cimpa 

îi trebuie afectată încă o clasă. Solu
ția a fost găsită: clădirea fostului 
dispensar al minei Cimpa, aflată în 
apropierea clădirii școlii, poate fi 1 ' 
destinată acestui scop.

Despre mersul lucrărilor pentru a- 
menajarea noii săli de 
adresat tovarășilor de 
gospodărire a Sfatului 
lașului Petrila, de față 
rășul Roja, vicepreședintele sfatului, 
tovarășii din secția de gospodărie au 
dat asigurări că totul merge ca pe 
roate. E adevărat, pînă acum nu s-a 
făcut nimic, dar nici nu-i mult de 
lucru: trebuie parchetată, căci acum 
are ciment pe jos și stropită (adică 
zugrăvită).

La fata locului se constată că sala 
nu arată chiar atît de strălucit pen
tru a putea fi^amenajată cît ai bate 
din palme. Sînt necesare și alte mo
dificări. pereții necesită reparații și, 
pînă la începerea reparațiilor trebuie 
găsită o locuință pentru fosta femeie 
de serviciu care locuiește încă aici.

Prin urmare, este cazul ca amena
jarea noii săli de clasă pentru școala 
generală de 8 ani din Cimpa să fie 
privită cu mai multă răspundere Lu
cru pe care tovarășii de la sfatul 
popular din Petrila îl puteau deduce 
și din faptul că nici acum nu a fost 
rezolvată problema fondurilor necesa
re lucrărilor de amenajare a acestei 
săli de clasă.

clasă ne-am 
la secția de 
popular ai o- 
fiind și tova-

Pagină realizată de
GHEORGHE ELISEI 

șeful secției organisatoriee 
a Sfatului popular orășenesc

1 Petroșani
și I

I. BRANEA
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Obiective rămase ш urmă
Caracteristic șantierelor Văii Jiu

lui în anul acesta este trecerea la 
construcția unui nou tip de blocuri, 
a blocurilor înalte cu 8 sau 9 eta
je ridicate prin, cofraje glisante sau 
cadre de rezistență din beton. La 
Vulcan se construiesc trei blocuri 
înalte cu cîte 8 etaje și 72 aparta
mente fiecare, la Petrila un bloc 

■cu 9 etaje și 40 apartamente, iar 
la Lupeni un bloc avînd tot 9 eta

je și 200 apartamente. Aceste obiec
tive trebuie date în folosință pînă 
la sfîrșitul anului: lunile viitoare 
urmează să fie ridicate încă 2 blo

curi înalte la Vulcan și 2 la Petri
la care vor constitui front de lucru 
pentru anul viitor.

In ultimele luni, pe cele trei șan
tiere au fost începute diferite lucrări 
la blocurile înalte. Ele se desfă 
șoară însă într-un ritm mult prea 
lent — în prezent, la aceste blocuri 
Xfstmd o rămînere în urmă de 

cea... 2 luni de zile 1
Blocul D 10 cu 8 etaje din Vul

can a fost ridicat într-un termen 
acurt: cca două săptămîni. Aici au 
fost repartizați muncitori harnici, 

dulgherii Neagojc Gheorghe, Băcă- 
ian Constantin, Căplescu Gheorghe, 
Dadălău Alexandru, zidarii Calotă 
Constantin, Dodaș AAihaî, Diaconu 
loan, fierar betoniștii Vasile Ghe
orghe. Draga Titu. Barbu Dumitru. 
Stanciu Eugen și inulți alții. To
tuși lucrările nu înaintează într-un 
ritm suficient: într-o lună de zile 
nu s-a terminat nici montarea plari- 
șeelor în apartament:, deabia se 

fac primele tencuieli ia parter, cît 
despre acoperiș numai în luna au
gust ii vine rîndul. Se duce lip
să de șuruburi pentru montarea 
consolelor care susțin planșeele pî- 
nă la betonarea lor, lipsesc unele 
materiale din care cauză se pierde 
timp prețios. La blocul alăturat, D 
12 tot cu 8 etaje, se tărăgănează 
de mult montarea cofrajului glisam, 
nu este macara pentru turnarea be

Brigadieri ai шішеіі patriotice
Partkipînd cu entuziasm la dife

rite acțiune tinerești inițiate de or
ganizația (J.T.M. 45 de tineri din 
sectorul II al minei Liricani au pri
mit insigna de brigadier fruntaș al 
muncii patriotice. Fiecare din cei 
45 de tineri a efectuai în primele 
șese luni ale acestui an peste 150

O Z I
(Urmare din pap. l-a)

te cîteva zile le dă emoții. Fiecare 
din cele cinci detașamente se va 
strădui să ocupe locul l pe tabără. 
Cine va ocupa acest loc se va ve- 

. dtavu ocazia concursului. Pină a- 
tunci insă... pregătiri și iar pregătiri.

La ora 10 programul zilei a fost 
întrerupt pentru scurt timp. Dar 
nici unul din amatorii fotbalului, 
handbalului sau cintecului nu s-a 
supărat. Nici nu aveau de ce. li aș
tepta o nouă plăcere — gustarea, iar 
după gustare ștrandul și plaja. Poa
te pentru mulți din cei care nu au 
trecut în ultimul' timp pe la Lunca 
Florii, cuvîntul ștrand i-dr nedumeri. 
Și pe bună dreptate. Desigur că nici 
în acest caz nu se poate vorbi de 
un ștrand in adevăratul înțeles al 
tuvintului. Dar pionierilor așa le 
place să spună locului de pe rîul 
Taia special amenajat pentru ei, pen
tru baie. Nn dig din piatră lung de 
5 m a zăgăzuit intrucitva apa fă- 
cînd un bazin unde se poate face 
baie.

Masa bună pregătită de bucătă
reasa Filllip Veronica și apoi orele 
de somn obligatoriu au fost și ele 
bine venite. După o baie strașnică. 
e masă copioasă și un somn la fel 
de strașnic pionierii s-au sculat din 
nou odihniți, luînd cu multă plăcere 
gustarea de la orele 16.

Din nou platoul din fața taberei 
a devenit populat. Concursul „Pen
tru cel mai bun solist" i-a atras pe 
ooncurenți cit și pe spectatori. Și de 
fiecare dată, evoluția soliștilor a 
fost îndelung aplaudată. La sfîrșitul 
concursului juriul format din profe- 

tonului, lipsesc șinele pentru calea 
de rulare a macaralei — iar cons

trucția stă 1 Aceasta, in timp ce 
primul bloc înalt D 10 trebuie pre
dat în... luna august, al doilea în 
septembrie, iar al treilea (aflat nu
mai la fundație) în octombrie ! Cred 
oare constructorii din Vulcan că în- 
tr-un asemenea „ritm" vor reuși să 
predea blocurile înalte în termenele 
planificate ?

La Lupeni, blocul „B 200“ este 
și el rămas în urmă. Primele lu
crări au fost începute prin martie, 
iar acum s-a ajuns cu tronsoanele 
I și II numai la etajul I, pe cînd 
tronsoanele IV și V sînt de abia 
ia parter. Și blocul are... 9 etaje (l), 
planul prevăzînd ca în luna sep
tembrie primul tronson să fie pre
dat în folosință ! Aici, întîrzierile 
cele mai multe se datoresc deficien
telor în aprovizionarea cu beton și 
faptului că brigăzile de dulgheri 
a lui Enășescu Petru. Catrinoiu 
Gheorghe și Lorincz Dionisie nu 
dovedesc cu confecționarea și mon
tarea cofrajelor. La Petrila. ridica
rea blocului înalt nici nu a înce
put 1

Pînă la sfîrșitul anului, au mai 
rămas doar cinci luni și jumătate. 
Fiecare minut este prețios și tim
pul rămas trebuie folosit rațional 
pentru construirea blocurilor înalte. 
Dna din cerințele care se impune 
pe respectivele șantiere este ca la 
lucrările de la blocurile înalte să 
se introducă lucrul pe mai multe 
schimburi. Conducerii șantierului 
Lupeni îi revine datoria să ia măsu
rile necesare ca stația de betoane 
să poată aproviziona ritmic bloeul 
„B 200“ eu cantitățile de materiale 
solicitate, iar tovarășii de la I.P.I.P. 
— Livezeni să dea un sprijin mai 
substanțial șantierului Vulcan prin 
asigurarea șinelor necesare căilor 
de rulare a macaralelor, șuruburilor 
pentru console etc. care frînează ac
tivitatea pe lotul respectiv. ,

ore de muncă patriotică. In această 
perioadă de timp tinerii din secto
rul II au colectat și expediat oțe- 
lăriilor patriei 46 de tone de fier 
vechi. Printre deținătorii insignei 
de brigadier fruntaș se numără tov. 
Alibășoiu Vasile. Nacu Virgil, Pre
da Marin. Oprea Vasile, Lițcan loan 
și Trifan loan.

ÎN TA
suara de muzică ajutată de instruc- 
toarea de pionieri Schuleri Liana, a 
desemnat pe cei mai buni soliști: 
Cismaș Maria și Vasiu M., iar la in
strumentiști pe Pescărescu luliana 
(acordeon) și Mermezan Romulus 

- (muzicuță). Totodată au mai fost 
evidențiați pentru interpretare so
liștii Grindean L.. Chir a S„ Bezuș 
R. și Popa 1.

După concurs multi pionieri au

«PUBLICITATE

ANUNȚ
♦

Bușteanul a alunecat în albia pîrîului Polatiște. Lem
nul este însă prețios: de aceea, tractoristul intervine cu 
succes și scoate bușteanul din apă cu ajutorul troliului 
autoîncărcător.

SEfflH PIH4ILIR ORftSENESt PETRBSRHI
Secția sănătate —

ANUNȚA
că în anul școlar 1964/65 vor funcționa 2 clase 

de asistente medicale și anume:
— asistente medicale.
— asistente obstetrică și ginecologie.
Înscrierile se fac pînă la 20 septembrie 1964.
Sînt necesare următoarele acte :
— cerere de înscriere.
— certificat de naștere (copie legalizată).
— diplomă de maturitate sau certificat de ab

solvire a școlii medii în original.
— certificat medical.
Relații suplimentare șe pot primi la Secția să

nătate.

Moment festiv
(Urmare din pag. l-a)

In viața subunității are loc un eveniment deosebit: 
decernarea titlului și a diplomei de onoare de subunitate 
de. frunte pentru rezultatele foarte bune obținute în pre
gătirea militară și politică.

Maiorul Chisăliță Constantin, comandantul subunității 
Р.С.1. din Petroșani prezintă raportul reprezentantului 
Direcției P.C.l. din M.A.I., maiorul Păun Leonidă care, 
după ce trece în revistă subunitatea, felicită militarii 
pentru rezultatele deosebite obținute și inmînează co
mandantului subunității înalta distincție. 11 militari, 
printre care, caporalul Sperloiu Mircea, soldatul fruntaș 
Prohrib Constantin, soldatul Cojan Mircea, soldatul 
Neagu Dumitru sînt distinși cu insigna de „Militar de 
frunte". Apoi, tovarășii Lazar David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Petroșani, Blaj Traian, 
președintele Comitetului executiv al Sfatului popular e- 
rășenesc Petroșani și Szuder Wiliam, director general al 
C.C.V.J. felicită ofițerii, subofițerii și soldații subunității 
pentru primirea înaltei distincții și le urează noi succese 
în pregătirea politică și militară, în apararea avutului 
obștesc. Din cadrul delegației pionierilor din Valea Jiului 
— condusă de profesoara Dean Felicia — se desprinde 
pioniera Smerek luliana care transmite felicitări milita
rilor. Pioniera Pop Ana inmînează comandantului sub
unității un buchet de flori. Artificierul Boțoc Gheorghe 
din Petrila mulțumește călduros militarilor subunității

В Ă IR Ă
trecut pe la ciubul taberei pentru 
a-și disputa intîietatea și la șah. 
Apoi masa, careul, iar la orele 21,30 
stingerea.

Peste tabără a coborît din nou li
niștea pînă a doua zi cînd soarele 
își va arunca sulițele lui prin desi
șurile de. fag. /lșe a trecut o zi obiș
nuită în tabără le Lunca Florii. Mîi- 
ne, pe copii ii așteaptă un program 
nou, plin de surprize și bucurii. 

l
i

pentru ajutorul ce 
l-au dat în salva
rea avutului unor 
cetățeni din Petri
la și Lonea cu o- 
cazia inundației de 
la începutul lunii 
iunie. I

I
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PROGRAMUL I.. 8,00 . Sumarul 
presei centrale, 8,06 Cîntece patrio
tice, 8,30 Muzică din opere, 9,00 Me
lodii populare, 10.03 Muzică ușoară 
interpretată la diferite instrumente, 
11,00 Pagini orchestrale din operete, 
11,38 Doine și jocuri populare, 12,24 
Orchestre de muzică ușoară, 13,00 
Balete din opere, 14,10 Muzică ușoară 
orchestrală. 14,30 Emisiune de basme, 
16,45 Lecția de limba engleză. Ciclul 
II. 17.00 Melodii populare din Tran
silvania. 17,30 In slujba patriei. 19,00 
Concert de muzică ușoară, 19,45 Mu
zică din operete, 20,40 Prelucrări de 
folclor. 21,15 Momente din istoria, li
teraturii romîne (XXVIII) George 
Coșbuc (emisiunea I). Prezintă I. D. 
Bălan. 21,45 Muzică ușoară interpre
tată de Nat King Colle, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8.36 Cîn
tece și jocuri populare, 10,00 Cîntă 
Iulia Buciuceanu și Constantin Du
mitrii - muzică din opere. 11.03 Cîn
tece create în anii puterii populare, 
12,00 Din folclorul muzical al popoa
relor. 12,30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 23 
iulie). 13.08 Muzică distractivă inter
pretată de fanfară, 13,30 Limba noas
tră. Vorbește acad, prpf. Al. Graur,

I. R. E. H.-DEVA 
Secția rețele „Valea Jiului 

PETROȘANI 
Anunță abonații că începînd de la 1 

august a.c., pot plăti consumația de cu
rent electric la ghișeele I.C.O. din loca
litățile de mai jos după următorul orar: 
PETROȘANI orele

sîmbâtă 7-11 
12-20 
orele

7-11
15-17 
oreie

7-11 
15-17 
orele

7-9 
(restul pe teren)

LUPENI orele
Luni, marți, vineri și sîmbătă 7-11 
Miercuri și joi 12-20
URICANI orele
Zilnic la ghișeu 7-9

(restul pe teren) 
orele

Luni, marți, vineri șl sîmbătă 7-11 
Miercuri și joi 15-17

Luni, mărfi, vineri și 
Miercuri și joi 
PETRH.A
Luni și vineri 
Miercuri
LONE A
Mărfi și sîmbâtă 
Joi
ANINOASA
Zilnic la ghișeu

VULCAN

B9

iulie
despre: „Forme ale substantivelor" 
(reluare), 14,12 Cîntece populare de 
dragoste. 14,30 Muzică din opera „Ru- 
salka" de Dargomîjski, 15,30 Actua
litatea în țările socialiste, 16,40 So
liști și orchestre de muzică populară,
18.30 Lectură-ghicitoare. Reîntîlnire cu 
eroi din literatura noastră contempo
rană, 18,45 Muzică ușoară de Temis- 
tocle Popa, 19,05 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Radioteleviziunii,
19.30 Teatru la microfon : „Anii ne
gri" de Nicolae Moraru și Aurel Ba- 
ranga, 21,40 Lucrări corale rpmînești, 
21,55 Interpreți de muzică ușoară.

24 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Fără teamă și reproș; REPUBLI
CA: Anaconda; PETRILA: Strict 
secret; LONEA: Foto Haber; ANI
NOASA : Electra; VULCAN: Călă
torie în balon; LUPENI : Un șurîs 
în plină vară; BARBATENI : Trei 
zile după nemurire.
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Călătoria lui Pierre Salinger 
în jurul lumii

SAN FRANCISCO 22 (Agerpres).
Pierre Salinger, fost purtător de 

cuvînt al Casei Albe, senator demo
crat din partea statului California, a 
anunțat că va întreprinde, începînd 
de joi, o călătorie în jurul lumii, ca
re va dura 24 de zile. Prima escală 
o va face la Tokio, unde va rămîne 
cinci zile și va conferi cu primul mi
nistru al Japoniei, Hayato Ikeda. El 
intenționează, de asemenea, să aibă 
convorbiri cu noul ministru al afa-

cerilor externe japonez, Etsusaburo 
Shiina, și cu fostul ministru al afa 
cerilor externe Masayoshi Ohira. De 
la Tokio el va pleca la Manila. Pierre 
Salinger a declarat că el se va opri, 
de asemenea, la Saigon, Bangkok, 
New Delhi, Istanbul, Tel-Aviv, 
Belgrad. Viena, Copenhaga, 
furt și Berlinul occidental.

Salinger intenționează să 
toarcă la San Francisco la 
gust.

CIPRU: întrunire în palatul 
prezidențial

Roma.
Frank

se in-
14 au-

Președintele Mexicului felicitat 
pentru poziția sa față de Cuba

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres).

Președintele Mexicului, Adolfo Lo
pez Mateos, continuă să primească 
mesaje ale unor cunoscute personali
tăți politice, sindicale și ale vieții 
culturale, care îl .felicită pentru ati
tudinea adoptată de Mexic în ce pri
vește respingerea propunerii cu pri
vire la sancționarea Cubei în cadrul 
conferinței O.S.A.

Printre aceste personalități se nu
mără fostul , președinte, Lazaro Car
denas, scriitorii Carlos Fuentes, Juan 
Jose Arreola și F.rmilio Abreu, pre
ședintele
problema salariilor, Gilberto Loyo și 
alții.

Mesaje 
președintelui
națională a 
de tineret a 
list.

politice 
urgență 
Arturo 
ea de-

BUENOS AIRES 22 (Agerpres).
Un grup de personalități 

din Argentina au cerut de 
o întrevedere cu președintele 
Illia, pentru a cere acestuia
legația argentiniană la conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), 
neintervenției 
popoarelor".

NICOSIA 22 (Agerpres).
Marți a avut ioc în palatul prezi

dențial din Nicosia o întrunire, la ca
re au participat președintele Maka
rios. ministrul de interne și al apă
rării al Ciprului, Polycarpos Geor- 
ghadjis, generalul Karayannls, coman
dantul gărzii naționale și generalul 
Pantelides, comandantul armatei ci 
priote, generalul Thimaya, coman
dantul forțelor internaționale ale 
O.N.U. din Cipru și colonelul Waern. 
comandantul contingentului suedez.

Referindu-se la surse guvernamen
tale, agenția France Presse sublinia
ză că în cursul acestei întruniri s-a 
discutat adoptarea mijloacelor nece
sare reducerii tensiunii în 
Mansoura, unde doi ciprioți 
fosf uciși și un altul grav 
explozia unei bombe. După
știe, regiunea Mansoura este consi
derată în prezent, ca „punctul cald" 
al insulei întrucît cele două comuni
tăți continuă să se afle pe poziții de 
luptă.

regiunea
turci 
rănit 
cum

au
de
se

comisiei naționale pentru

adresate

„să apere principiile 
și autodeterminării

Situația din Guyana Britanică
similare au fost

Mateos de Confederația 
țăranilor și Organizația 
Partidului popular socia-

DIN TARILE
SOCIALISTE

GEORGETOWN 22 (Agerpres).
In Guyana Britanică a fost decla

rată marți zi națională de doliu în 
legătură cu incidentele care s-au pe
trecut săptămîna trecută. La ceremo
niile legate de această zi au asistat 
primul ministru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan și guvernatorul Richard 
Luyt. Cu acest prilej, Cheddi Jagan 
a adresat un nou mesaj către poporul 
Guyanei Britanice, cerînd să se pună 
capăt provocărilor rasiale din țară. 
„Fie ca această zi să constituie în
ceputul unei noi ere de pace și secu
ritate pe care o doresc toți locuitorii 
țării".

Din Georgetown se anunță însă că 
miercuri au avut loc noi incidente 
rasiale, în localitatea Beterverwag- 
ting, situată la aproximativ 15 km

est de Georgetown. Trupele brita
nice din această localitate au rapor
tat că un grup de persoane neiden
tificate au deschis focul asupra aces
tor trupe. Violente incidente au fost 
înregistrate în apropiere de Demara
ră unde au fost omorîte patru 
soane. Alte 40 de persoane au 
rănite.

Pe de altă parte, citînd surse
informate, agenția France Presse in
formează că guvernatorul britanic 
Richard intenționează să ceară navei 
militare britanice „Tartar", care tre
ce prin Marea Antilelor cu aproxi
mativ 300 nfflîtari la' bord, 
lăture trupelor existente în 
Britanică, în cel mai scurt 
sibil.

per- 
fost

bine

să se â-
Guyana 

timp po-

linilor de au- 
ajuns în pre- 

km. Acest gen

Deschiderea unei 
mari autogări în Letonia

RIGA 22 (Agerpres).'
La Riga - capitala R.S.S. Letone 

ș— a fost deschisă una dintre cele 
mai mari autogări din Uniunea So
vietică, care poate să deservească 
30Ѳ00 de pasageri în 24 de ore. Prin 
această gară vor trece în fiecare oră 
100 de autobuze, care circulă pe 89 

itinerarii suburbane.
Lungimea totală a 

tobuze în Letonia a 
zent pînă la 60 000
de transport este folosit zilnic de 
peste un sfert din populația republicii.

I
Un nou tip de vagon 
de călători produs în R.D.6.

DRESDEN 22 (Agerpres).
Fabrica de vagoane din Gorlitz 

(R.D.G.) a construit un tip nou de 
vagon de pasageri de cursă lungă. 
Deși depășește cu 2,5 metri lungimea 
obișnuită de 27 metri, noul vagon 
are o greutate cu 7 pînă la 8 tone 
mai mică decît cea a vagoanelor o- 
bișnuite de cursă lungă. El poate 
dezvolta o viteză pînă la 160 km pe 
oră și dispune de 44 locuri. Instala
țiile de aer condiționat asigură, chiar 
la o temperatură exterioară de peste 
40 grade, o temperatură constantă 
de 25 grade.

Ploi torențiale și
LONDRA 22 (Agerpres).
După 

Angliei 
însoțite

După 
ploile au căzut în cantități atît de 
mari încît numeroase șosele și căi 
ferate au fost pur și simplu inundate 
de ape, întrerupînd traficul feroviar 
și rutier în mai multe părți ale An
gliei. Renumitul fotbalist englez John

o căldură caniculară, asupra 
s-au abătut ploi torențiale 
de puternice furtuni.
cum transmite agenția UPI,

furtuni în /\nglia
White, de la Tottenham Hotspur, a 
fost trăznit în timp ce se adăpostea 
de ploaie sub un copac.

Ploi torențiale au căzut și în R.F.G. 
și Italia, țări care la rîndul lor au 
cunoscut în zilele din urmă o cani
culă neobișnuită.

Se relatează că numai în Dane
marca cerul s-a menținut senin și 
temperatura ridicată.

■Ar - - **■*» •Ă

Dezvoltarea rețelei de școli 
pedagogice în R. P. Albania

TIRANA 22 (Agerpres).
In scopul dezvoltării învățămîntu- 

lui, în R. P. Albania a fost lărgită 
rețeaua 
în anul 
Albania 
gogice.
fost absolvite

In fiecare 
pentru școlile 
dii absolvă institutele superioare pe
dagogice de do: ani și alte instituții 
de învățămînt superior din țară.

de școli pedagogice. Astfel, 
școlar 1963—1964, în R. P. 
au funcționat 11 școli peda- 

Anul acesta, aceste școli au 
de
an sute de profesori 
de 8 ani și școlile me-

1 500 noi învățători

Se crede că a mai fost discutată 
și problema debarcării de militari 
turci în insula, debarcare observată 
de militari din contingentul suedez 
în portul Mansoura.

France Presse reamintește că gu
vernul cipriot a stabilit o blocadă ma
ritimă a acestui port pentru a pre
veni debarcarea de arme și 
militar turc.

In legătură cu această 
Shemsi Kiazim; președintele
comunale a ciprioților turci, a adre
sat lui U Thant un mesaj în care îi 
cere să intervină pentru a se pune 
capăt blocadei ordonate de guvernul 
cipriot. In mesaj se precizează că 
stocurile de petrol ale ciprioților turci, 
necesare pentru a transporta alimen
te au fost epuizate și că alimentele 
de care dispune comunitatea turcă 
din Mansoura s-au împuținat

personal

blocadă,
Camerei

Vizita lui U Thant 
la Londra

LONDRA 22 (Agerpres).
După cum transmite agenția Reu

ter, secretarul general al O.N.U., U 
Thant, care se află la Londra, va a- 
vea întrevederi separate cu primul 
ministru britanic, Douglas Home, cu 
R. A. Butler, ministrul de externe bri
tanic, și cu Duncan Sandys* minis
trul de stat pentru problemele Corn- 
monwealthului șî coloniilor. Potrivit 
agenției, în cursul acestei întrevederi 
se va discuta problema crizei cipriote, 
chestiuni legate de finanțarea opera
țiunilor de pace ale O.N.U., precum 
și situația din Asia de sud-est, Ma- 
layezia și alte regiuni ale lumii.

Se așteaptă ca U Thant să aibă, 
de asemenea, o întrevedere cu lide
rul laburist Harold Wilson.

Vizita lui U Thant la Londra va 
dura pînă vineri cînd va părăsi An
glia plecînd pe calea aerului la Ran
goon.

л

eliberare a con- 
și politici aflali

10 persoane și se întor- 
misiune de patrulare, 

de la această bază au 
toți cei zece membri ai 

răniți și

s-a 
de 
de 
va

anunțat ofi- 
conciliere al 
frontieră al- 
întruni la 7

echipaj de 
cea dintr-o 
Autoritățile 
declarat că 
echipajului au fost grav
transportați de urgență la spital.

ADEN. Agenția Reuter relatează că 
între trupele britanice și triburile răs
culate din statul Dathina (Federația 
Arabiei de sud) au avut loc noi cioc
niri. Postul de radio Aden, pe care 
îl citează agenția, nu a dat amănunte 
asupra amploării ciocnirilor și asu
pra pierderilor.

ISTANBUL. Marți a avut loc în 
stațiunea de vară Florya cea de-a 
doua și ultima ședință a reuniunii, 
la care au participat președinții Tur
ciei și Pakistanului și șahul Iranului. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, cei trei șefi de state au rea
lizat un acord asupra liniilor gene
rale ale colaborării viitoare dintre 
țările lor în domeniile economic, teh
nic, turistic și cultural.

HAGA. Senatul olandez a ratificat 
marți în unanimitate Tratatul de la 
Moscova cu privire ia interzicerea 
experiențelor nucleare în cele trei 
medii.

TOKIO. Potrivit unui comunicat o- 
ficial al guvernului japonez, pagu
bele pricinuite de furtuna ce s-a a- 
bătut săptămîna trecută asupra re
giunilor de pe litoralul de vest al 
țării se apreciază la aproximativ 
20 800 000 de dolari. Pînă în prezent 
nu se știe nimic despre soarta a 21 
de persoane dispărute. Un număr de 
360 clădiri au fost complet distruse, 
41 au fost inundate, iar 333 avariate 
parțial.

La sfîrșiful conferinței șefilor de state 
și guverne africane de

Presa și corespondenții tuturor a- 
gențiiîor de presă subliniază în bilan
țurile privitoare la conferința șefilor 
de 
rei
21
de

state și guverne africane ale că- 
lucrări ș-au desfășurat între 17 și 
iulie la Cairo că, la numai un an 
la crearea Organizației unității a-

fricane, a fost confirmată necesitatea 
și utilitatea unei asemenea organiza
ții, rezolvarea problemelor africane 
prin mijloace pașnice, promovarea pe 
mai departe a solidarității- și colabo
rării țărilor africane, sprijinirea po
poarelor care se 
nația colonialistă 
lume

Conferința, 
reprezentanți 
independente 
rii aflate încă
liștilor, s-a desfășurat 
luptei pentru unitatea 
african și pentru lichidarea definiti
vă a sistemului colonial din Africa 
și din întreaga lume. Au fost adop
tate rezoluții cu privire la desfășu
rarea unei activități susținute în ve
derea dezvoltării, cooperării econo-

mai află sub doini
și apărarea păcii în

care au luat partela
a 34 de state africane 
și delegații din terito- 
sub stăpînirea colonia- 

sub semnul 
continentului

mice înire statele africane. Delegații 
au avut o atitudine intransigentă față 
de guvernul rasist sud-african și față 
de cel portughez, hotărînd crearea 
unui organism special al O.U.A., ca
re să coordoneze acțiunea de boico
tare economică în comun a celor 
două guverne. Printre măsurile pe 
care statele africane intenționează să 
le ia imediat, sînt închiderea aero
porturilor și porturilor pentru avioa
nele și navele portugheze și sud-afri- 
cane, lansarea unui apel către țările 
producătoare de petrol în care să li 
se ceară să sisteze livrarea de pro
duse petroliere către cele două state. 
Pe linia luptei împotriva colonialis
mului, conferința a hotărît luarea u- 
nor măsuri urgente de sprijinire i 
luptei pentru adevărata independență 
a poporului sud-rhodesian. Șefii de 
state și guverne africane cer guver
nului englez să convoace o conferință 
constituțională privind viitorul Rho- 
desiei de sud la care să fie invitați 
reprezentanții tuturor partidelor poli
tice din acest teritoriu ; să fie elabo
rat un sistem electoral prin care

CIUDAD DE MEXICO. Intr-o scri
soare adresată Curții supreme de 
justiție, Organizația de tineret a 
Partidului Popular Socialist din Me
xic a cerut imediata 
ducătorilor sindicali 
în închisori.

ALGER. La Alger 
cial că Comitetul 
O.U.A. în conflictul 
geriano-marocan se
septembrie la Khartum pentru a pu
ne capăt definitiv acestei dispute.

ALGER. Algeria a ratificat oficial 
contractul încheiat în cursul lunii a- 
prilie cu firma britanică „John Brown 
Limited", pentru construirea unei 
conducte de petrol. In urma acestui 
acord, firma britanică va construi 
cea de-a treia conductă de petrol, 
care va lega zăcămintele din Sahara 
de litoralul mediteranean.

BUDAPESTA. Efectuînd săpături 
în localitatea Kardoskut, arheologii 
ungari au descoperit bijuterii de ma
re valoare istorică, lucrate cu deo
sebită măestrie de către avari, în 
urmă cu 1 200 de ani. Podoabele des
coperite au fost donate muzeului 
„Mora Ferenc".

HARBIN. In centrul minier Kisî, 
unul din principalele centre carboni
fere din provincia Heilunțzian (R. P. 
Chineză), a intrat în producție o 
nouă mină modernă de cărbune, cu 
o capacitate anuală de 600 000 tone.

NORFOLK. Un avion militar a- 
tnerican s-a prăbușit marți în timpul 
aterizării pe aerodromul de la baza 
aeriană și navală din Norfolk (statul 
Virginia). Avionul area la bord un 

persoana lui Diallo Telli (Guineea). 
Organizația dispune acum de un or
gan de arbitraj care are ca sarcină 
rezolvarea litigiilor de frontieră.

Importantă este dorința unanimă a 
statelor africane, exprimată în cuvîn- 
țările rostite la conferință, de a dez
volta și lărgi mai mult colaborarea 
în toate domeniile între statele afri
cane. unirea lor în lupta împotriva 
oricăror forme vgchi sau noi de do
minație străină.

In ansamblul ei, conferința de la 
Cairo a reafirmat hotărîrea statelor, 
africane de a respecta principiile și 
scopurile Organizației unității africa
ne proclamate la înființare în anul 
1963 — egalitatea tuturor statelor a- 
fricane, neamestecul în treburile in
terne ale altor state, respectarea su
veranității și integrității teritoriale, 
soluționarea pașnică a oricăror litigii, 
sprijinirea eliberării depline a conti
nentului african de sub colonialism, 
respectarea Cartei O.N.U. și a Decla
rației drepturilor omului.

Rezultatele conferinței vor consti
tui un imbold la eliberarea deplină a 
popoarelor din Africa, la dezvoltarea 
lor multilaterală. Ia întărirea unității 
și solidarității africane, în interesul 
păcii si colaborării în hune.

MARIA STOENESCU

la Cairo
populația africană să primească drep
tul de a-și stabili soarta proprie : să 
fie eliberați liderii mișcării de elibe
rare națională arestați de autoritățile 
rasiste sud-rhodesiene. Organizația 
unității africane urmează, de aseme
nea, să sprijine teritorii ca Bechuana- 
land, Basutoland și Swaziland în do- 
bîndirea independenței și suverani
tății.

Confirmînd fidelitatea față de prin
cipiile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite, față de scopurile O.U.A.. pro
clamate la Addis Abeba în anul 1963, 
șefii de state și guverne africane au 
reînnoit rezoluțiile privind declararea 
Africii ca zonă denuclearizată, opu- 
nîndn-se oricăror experiențe nucleare 
pe teritoriul african și prezenței ba 
zelor militare străine în Africa.

Corespondenții de presă apreciază 
că importanța acestei conferințe con
stă și în aceea că a scos Organizația 
unității africane dintr-un „oarecare 
provizorat", stabilind definitiv institu
țiile organizației, comisiile speciali
zate, sediul permanent la Addis Abeba 
și secretarul general al O.U.A., în
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