
I л P rotata ri din toata tacita. tinfti-vă!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XVI
XXI Kr. 4626

Miercuri
2 septembrie

1964

4 pag. 20 bani

Se înfăptuiesc 
angajamentele

întrecere
Hotărît să adauge noi 

succese ia cele de pînă 
acum, colectivul sectorului 
II al minei Lupeni lucrea
ză cu avînt sporit. Des
fășurând întrecerea pentru 

«obținerea de randamente 
sporite, minerii sectorului 
II, în cursul lunii august, 
au extras peste prevede
rile planului mâi bine de 
3 000 tone cărbufle. Cele 
mai frumoase rezultate

susținută
le-au obținut frontaliștii din 
brigăzile conduse de că
tre minerii Jurj Gheor- 
ghe, Luca Vasile și Pra- 
ja Traian care au dat în
tre 300 și 900 tone căr
bune peste plan.

Randamentul obținut pe 
sector depășește cu 397 kg 
pe cel planificat și situea
ză sectorul II în fruntea 
întrecerii socialiste pe 
mină.

Realizări frumoase
Preparatorii lupeneni 

traduc în viață angajamen
tul de mărire a recuperă
rii a cărbune și de re
ducere la minimum a re
buturilor și conținutului de 
cenușă.

Munca avîntată desfășu
rată în cadrul preparației 
Lupeni în cursul lunii tre
cute a. fost încununată de 
succese Recuperarea în 
cărbune special a sporit 
cu 1;5 la sută, la fel a 
crescut ;și recuperarea glo
bală. In acest timp s-a 

"Y redus, procentul de cenu- 
z ' șă ‘ din cărbune de • ia ■ 

9 la sută la 8,7 Ia sută. 
Un alt succes de seamă

obținut de harnicul colectiv 
al preparației Lupeni este 
reducerea rebutului la căr
bunele cocsificabil cu mai 
bine de șase ori față de 
media lunară din acest an. 
Pe lîngă acest frumos re
zultat au mai adăugat și 
cel de încadrare în media 
de staționare a vagoanelor 
sosite în, preparație.

La frumoasele realizări 
obținute și-au adus din 
plin contribuția , brigăzile 

• de calitate conduse de Du
mitrescu Alexandru. Goia 

; Năștase șij Gyprgy...Ștefan,. 
precum și brigăzile de la 
încărcare și transport-

0

La cercul de artă plastică din Lupeni activitatea se 
desfășoară cu intensitate. Din culori și din penel, t'mă- 
rul plastician.din fotografie. creează o nouă lucrare.

Инте noi printre evidential!
Filatorii Darlotzi Dănilă, 

Ilinca Gfaeorghe, Goșa Io
sif, To’.dea Solomon. Vîr- 
tosu Petru, Ancuța Nico- 
lae și-au cîștigat un bun 
renume în întrecerea ce 
se desfășoară pentru Cit 
ma,-imulte bobine produse 
fără nici un rebut. Nu
mele lor poate fi citit pe 
panoul evidențiaților in 
întrecerea socialistă a Vis- 
cozei Lupeni.

întrecerea care s-a des
fășurat aici în cursul lunii 
august a situat numeroși 
filatori în frunte. Printre

aceștia doi tineri, Brăga- 
riu Argentin și Dobroiu 
Viorel, și-au înscris pentru 
prima dată numele în rîn- 
dul evidențiaților în între
cerea socialistă. Ei au pro
dus cîte 10 000 bobine fă
ră nici un rebut obținînd 
rezultate asemănătoare cu 
cele ale filatorilor cu sta
giu mai îndelungat în rîn- 
dul evidențiaților.

Succese demne de re
marcat au mai obținut și 
filatorii Juveloiu Vasile, 
Szitko Carol, Szabo Ioan 
și alții.

Concurs literar
In sala de lectură a bi- levii Bota Nicolae. Kovacs

In sprijinul minerilor
Era pe la sfîrșitul lunii aprilie. Intr-unui din abata

jele cameră ale sectorului III de la mina Vulcan tocmai 
se lucra Ia încărcarea- cărbunelui provenit după pușcare. 
Inginerul Stoica Petru, șeful sectorului, care se afla în 
acel moment în abataj, privea atent la felul cum de
curgea . operația de încărcare.

— Gam mult timp se pierde cu încărcarea — iși 
șopti mai mult pentru sine șeful de sector. Се-ar fi dacă 
aș lua în studiu posibilitatea de reducere a timpului a- 
fectat pentru încărcare ? -- se gîndi el. ,

Peste două luni cabinetul tehnic de ia- mina Vulcan 
înregistra inovația „Dispozitiv pentru mecanizarea o- 
perațiiior de încărcare în abatajele cameră", propusă 
de inginerul Stoica Petru.

Acesta se compune din două panouri de dulapi 
montate pe rame metalice ce se așează în formă de pîl- 
nie la 2 m- în fața frontului de lucru, după ce acesta a 
fost pregătit în prealabil pentru pușcare. In același timp 
capul de întindere al transportorului și încă două sco
curi se podesc cu două poduri demontabile.

Dispozitivul introdus și experimentat în abatajele ca
meră conduse de minerii Drob Gheorghe, Sfitlic loan, 
Gantz Ștefan, Leșan Mihai și Pîrvu Ștefan s-a bucurat 
din plin de aprecierea minerilor.

— Faină treabă făcu șeful nostru — și-au zis ei. Și 
acest lucru pe bună dreptate. Cu ajutorul inovației pro
puse încărcarea cărbunelui se face in proporție de 70-80 
la sută, fără lopătare, grinda se ridică cu mai puțin 
efort fizic, deoarece cărbunele este adunat lîngă fron
tul de lucru, fără a fi împrăștiat în abataj.

SPRE 1Ш
Ne . sînt încă vii imaginile impre

sionantelor manifestări de entuziasm 
din ziua marii sărbători a eliberării 
patriei. Cu acest prilej minerii, ener- 
geticienii, constructorii, oamenii 
niuncii din toate colțurile Văii 
Jiului s-au prezentat la marea de
monstrație din Petroșani cu succese 
deosebite în muncă, în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere.

Realizări de seamă au raportai 
prin graficele pe care le-au adus la 
demonstrație toate colectivele unită
ților noastre economice. Cu un bi
lanț deosebit de bogat au încheiat 
entuziasta întrecere în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa 
triei minerii Văii Jiului. Pe com
binat s-au extras peste plan pînă la 
23 August a.c. peste 80 000 tone de 
cărbune, s-a realizat o productivitate 
de 1,270 tone/post față de 1,258 to- 
ne/post planificat. De asemenea, uni
tățile noastre miniere au realizat e- 
conomii la prețul de cost în valoare 
de peste 9 736 000 lei. Energeticienii 
s-au prezentat, de asemenea, cu rea
lizări de seamă : au fost livrate în 
sistemul național 3 081 290 kWh e 
nergie electrică peste plan, iar eco
nomiile energeticienilor se ridică la 
peste 1920 000 lei. Colectivul l.I.S 
„Viscoza" și-a îndeplinit angajamen
tele asumate în întrecere pînă la 23 
August. Colectivul fabricii a produs 
peste plan 3,8 tone fire de mătase 
și 20,1 tone sulfură de carbon, a 
realizat o economie de 156 000 lei, 
iar sarcina de sporire a productivi
tății muncii a fost depășită cu 2 
la sută. Asemenea succese au repur
tat în lupta pentru realizarea sar
cinilor. de plan și a angajamentelor 
de întrecere și colectivele întreprin
derii forestiere, unităților de cons
trucții, de transport etc.

In lupta pentru obținerea acestor 
succese colectivele unităților noas
tre au acumulat o bogată experiență 
în valorificarea resurselor interne. 
Această experiență prețioasă trebuie 
valorificată din plin, trebuie pusă 
la temelia unor noi succese viitoare.

SUCCESE!
La cele mai multe unități a devenit 
un obicei ca organizațiile de partid 
și sindicat, conducerile tehnico-admi- 
nistrative să analizeze și să fragă 
concluzii asupra experienței dobîndi- 
te, asupra rezervelor interne și po
sibilităților ieșite în evidență, pentru 
a stabili jaloanele spre noi reaftzări 
și mai însemnate.

Colectivele unităților noastre au 
intrat într-o perioadă hotărîtoase 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
anuale și a pregătirii condițiilor pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
sporite pe ultimul an al șesenalului 
Se impune deci să se utilizeze din 
plin experiența cîștigată pentru a ri
dica pe noi trepte întrecerea socia
listă, întreaga activitate tehnico-eco- 
nomică în vederea realizării integrale, 
la toți indicatorii a sarcinilor de 
plan.

Angajamentele colectivelor în cin
stea marii sărbători a eliberării pri
vesc îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan pe întregul an și ca 
atare întrecerea trebuie continuată 
cu aceeași însuflețire, cu aceeași rod
nicie, ca bilanțul anului 1964, să fie 
încheiat cu succese cît mai mari. 
Este demn de relevat în această pri
vință exemplul a numeroase unități. 
Din prima zi de lucru de după 23 
August minerii Văii Jiului au conti
nuat întrecerea cu un elan deosebit, 
reușind să extragă peste sarcinile de 
plan 2200 tone de cărbune. Cele mai 
de seamă depășiri le-au înscris pe 
graficul întrecerii colectivele minelor 
Vulcan și Lorica. Ele au înscris pe 
grafic 800, respectiv, 600 tone căr
bune peste plan. Cu mult avînt au 
muncit în zilele ce au urmat după 
marea sărbătoare și .colectivele ex
ploatărilor forestiere, termocentralei 
Paroșeni, șantierelor de construcții 
etc. Muncitorii constructori, de pildă, 
au atacat în aceste zile lucrări de 
mare însemnătate. Ea Lupeni a în
ceput glisarea blocului F, la Vulcan 
s-au început lucrările de terrhoficare

(Continuare în pag. 3-a)

Paroșeni. Peisaj nou pe meleaguri vechi.
bliotecii clubului din Uri- 
cani a avut loc recent un 
concurs literar pentru elevi. 
Tema „Să ne cunoaștem 
patria", a atras numeroși 
concurenți din rîndul ele
vilor școlii generale din lo
calitate. Cele mai comple
te răspunsuri le-au dat e-

Ioana și Todea Constantin, 
care au cîștigat primele 
trei premii acordate de clu
bul și școala generală de 8 
ani din localitate care au 
organizat acest concurs.

G. DOROFTEI 
muncitor

Toate aceste avantaje pe care le 
prezintă dispozitivul propus de ingi
nerul Stoica Petru reduce timpii ne
productivi, ușurează efortul fizic de
pus de mineri, făcînd ca productivi
tatea muncii în abataj să crească cu 
cca. 2 tone/post.

A. DUMITRU 
Vulcan
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3000 de tone de cărbune depășire — iată bilanțul realizărilor obținute de la în
ceputul anului de brigada condusă de Purda Constantin de la mina Petrila. De acum bri

gada e preocupată de obținerea unor noi succese și mai însemnate.

Stătea alături de mama 
pe banca din grădină și 
încerca un nou model de 
croșet, dar nu se putea 
concentra asupra lucrului. 
Gîndurile îi alergau rebele 
cînd la fiul ei ce juca 
șah în celălalt capăt al 
grădinii, cînd la ceea ce 
i-a încîntat azi privirile.

— Mamă, îți amintești 
de terenul acela viran din 
apropierea birourilor mi
nei ? A răsărit acolo o 
grădină cu flori frumoasă 
de ți-e drag s-o pri
vești. E un fel de gră- 
dină-parc, cu alei și bănci. 
Л’.;і'-р mergem la cinemato
graful de jos și atunci 
vom face o plimbare pî
nă acolo s-o vezi și dum
neata.

După o pauză Biro 
Ema continuă :

— Ce de lucruri minu
nate au înfăptuit oamenii... 
Blocuri noi, cu aparta
mente confortabile în lo

terenurile aflate în para
gină au durat un club, 
un spital, două cinemato
grafe. In jurul blocurilor 
au făcut să răsară covoa
re verzi încadrate cu bor
duri de flori. Alta-i Lo- 
nea cea de azi și alta e 
viața noastră. •

Mama își privi fiica de 
după ochelari.

— Bine zici Ema, altă 
viață ducem azi. Cînd mă 
gîndesc cit de chinuit tră
iam odinioară parcă nu-mi 
vine să cred că am apu
cat să am un nepot care 
ca mîine-poimîine va fi 
inginer... Dar s-a făcut ră
coare. Haide în casă. Să-l 
chemăm și pe Gheorghe 
să , nu răcească.

— Cum să răcească ?
E un îndrăgostit al mun

ților. Nu știi ce mult ii 
place lui natura ? Chiar 
azi mi-a spus că a plă
nuit cu un coleg să mear
gă în drumeție spre Șu- 
rianu. Tatăl său, la vîrs- 
ta lui, numai la excursie

nu se putea gîndi. Era șo
mer. Ce contrast între ti
nerețea lor I Tatăl șomer 
la 20 de ani, iar fiul stu
dent în anul III al Insti
tutului de mine l

Zicînd aceasta Biro Ema 
se ridică de pe bancă, o 
luă încetișor pe mama ei 
de braț și ffrnîndouă o 
porniră spre casă. Curînd, 
în cadrul porții se ivi si
lueta artificierului Biro 
Iuliu. Venea de la o șe
dință de partid. Gheorghe 
îl zări și îi ieși în în- 
tîmpinare.

Biro Iuliu își privi fiul. 
Privindu-1 își aminti că 
în curînd el va ieși la 
pensie, iar fiul său va 
continua tradiția familiei 
începută de bunicul său. El 
însă nu va munci ca mi
ner, cum au muncit înain
tașii săi, ci ca inginer. 
O astfel de perspectivă îl 
făcu să zîmbească fericit 
și intră în casă radiind de 
bucurie.

MARGARETA MIGA
cul vechilor locuințe mine
rești făcute din bîrne. Pe
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\ doua conslâtnirc pc larâ a cadrelor didactice 
din invâlânintul profesional $1 tehnic minier și energetic

• In zilele de 28. 29 și 30 august orașul Petroșani a fost gazda J
• celei de-a doua consfătuiri pe țară a cadrelor didactice din învăță- ♦
• mîntul profesional șl tehnic — minier Și energetic. Organizarea ț 
J consfătuirii a revenit Combinatului carbonifer Valea Jiului ți Grupu- I 
î lui școlar minier Petroșani. Au participat reprezentanți din partea G.G. I 
J al P.M.R,, Ministerului Minelor ți Energiei Electrice, Ministerului In. î 

! vățămîntului, Comitetului orășenesc de partid Petroșani, Comitetului < 
« regional U.T.M., cadre didactice de la cele IS unități școlare mi- ;
• niere și energetice din toată țara. Redăm mai jos extrase din refe- ; 
; ratele prezentate și rezumate din intervențiile unor participant la ;
• discuții.

и» gHIIIIlMII»»

„Organizarea practicii elevilor
Referat prezentat de prof, Marin Constantin, directorul Grupului școlar 

energetic Ctmpina
Practica în producție are o pon

dere foarte mare în ansamblul pre
gătirii elevilor, necesitînd forme mul
tiple de organizare și desfășurare.

De aceea, în atenția noastră ă 
stat dotarea atelierului școlii cu 
mașini, dispozitive și scule cores
punzătoare. Elevii anului I au fost 
împărțiți, pentru instruirea practică, 
ta grupe numeric egale și aproxi
mativ cu același potențial. S-a pre
văzut ca zilele de practică să alter
neze cu învățămîntul teoretic, adică 
o zi practică, o zi învățămînt teore
tic. Pentru răspîndirea experienței 
pozitive am organizat în fiecare lu
nă, cu bune rezultate, lecții deschi

se de instruire practică, pe toată 
durata de 6 ore. Sectoarelor unde e- 
levii făceau practică li s-au trimis 
copiile programelor școlare.

Elevilor din «nul III li s-ац repar
tizat spre execuție, independent, lu
crări de mai mare importanță. Una 
din grupe a participat la executarea 
unui ax aerian, alta la un ax sub
teran, o a treia grupă a lucrat la e- 
chfparea stațiilor de transformare. 
In cadrul ședințelor de producție, 
activitatea elevilor ește analizată la 
același nivel cu a muncitorilor și șe 
contează pe aportul elevilor iot atît 
cît pe cel al muncitorilor calificați.

„Aspecte ale muncii de planificare 
și raportare statistică"

Goreferat prezentai de I. Teich de la

In momentul de față problemele 
de planificare și statistică a învăță- 
mtatului profesional și tehnic au o 
metodologie bine fundamentată, au 
căpătat un. caracter științific și re
flectă în bună măsură nevoile reale 
ete întreprinderilor beneficiare. Se 
constată că majoritatea întreprinde
rilor și unităților școlare respectă 
prevederile metodologiei de plan în 
vigoare precum și termenele indi
cate pentru predarea lucrărilor. Este 
cazul grupurilor școlare Petroșani. 
Ctmpina și Craiova, al școlilor pro
fesionale Filipeștil de Pădure, al 
minei Barza, C.C.V.J., Trustul mi
nier Muntenia. Trustul minier Deva, 
I.D.E. București.

Dar mai sînt unități care trimit 
lucrări necorespunzătoare, uneori e- 
laborate formal. Este cazul între
prinderii miniere Vatra Dornei, al 
Trustului aurului Brad, Trustului 
minier Baia Mare, al Grupului șco
lar minier din Orașul dr. Petru 
©roza.

serviciul de invăfămlnt din M.M.E.E.

Se constată, de asemenea, lipsă 
de preocupare a unor întreprinderi 
pentru încadrarea integrală a ab
solvenților contractați. Astfel, numai 
în anul 1963 un mare număr de ab
solvenți ai școlilor profesionale, șco
lilor tehnice și din învățămîntul su
perior nu s-au prezentat la locurile 
de muncă indicate fiind necesare 
multe luni pefttru încadrarea lor în 
întreprinderi.

Ea elaborarea planului de școla
rizare în perspectivă, ceea ce urmea
ză să se realizeze într-цп viitor a- 
propîat, se impiine să se ia în con
siderație ; nivelele de producție, pers
pectivele mecanizării și automatiză
rii, nivelul preliminat al productivi
tății muncii, baza materială a șco
lilor, posibilități efective de practică 
în producție și de recrutare a can- 
didaților.

„книшн шнш 
a DIOflINilII [ІИІІПІ"

Referat prezentat de Biro Martin, 
directorul Grupului școlar minier Petroșani

Conducerea școlii s-a orientat spre promovarea ca 
profesori a unor ingineri din producție care au dovedit 
aptitudini pentru învățămînt tngrijindu-se ca aceștia să 
nu se schimbe. In ultimii 8 ani, majoritatea profesori
lor cumularzi nu s-au schimbat, ei au predat continuu 
aceeași disciplină. Un sprijin prețios l-am primit în a- 
cest sens din partea conducerilor C.C.VJ., U.R.U.M.P. 
și Stației de cercetări pentru securitatea minieră, care 
au recomandat ca profesori ingineri cu o pregătire te
meinică și cu o bogată experiență practică. Am căutat 
să inițiem aceste cadre în teoria și practica pedagogică, 
în cunoașterea documentației școlare. Cei 52 de profe
sori cumularzi au fost încadrați în 7 comisii metodice. 
Majoritatea cadrelor didactice cumularde s-au ocupat 
cu succes de activitatea educativă. In acest scop ș-a 
ținut o strînsă legătură cu organizația U.T.M. din 
școală. Cadrele didactice cumularde au prezentat refe
rate, lecții deschise, au făcut demonstrații de folosire a 
materialului metodic, au participat la confecționarea de 
materiale didactice.

Atmosferă de lucru
Consfătuirea a fost pentru toți participanții un prilej 

minunat de a împărtăși și afla din experiența acumulată 
de școli și cadre didactice în munca instructiv-educa- 
tivă. Vizitarea mai multor obiective printre care Uzina 
de reparat utilaj minier din Petroșani, Centrala termo
electrică Paroșeni, Grupurile școlare miniere Lupeni și 
Petroșani, Uzina de preparare a cărbunelui de la Co
rcești, a constituit pentru cei aproape 1Q0 de partici
pant! o ocazie bună de a cunoaște realizări de seamă 
din Valea Jiului.
/Interesul ce l-au trezit referatele prezentate a reieșit 

și din intervențiile celor 20 participant care au luat cu
vîntul în cadrul lucrărilor consfătuirii, din cele peste 
20 de întrebări adresate raportorilor.

Din lucrările consfătuirii a reieșit că buna organi
zare a procesului instructiv-educativ, preocuparea sus
ținută a conducerilor de școli în ceea ce privește în
drumarea și controlul activității cadrelor didactice, co
laborarea strînsă cu întreprinderile tutelare de școli pot 
să contribuie la traducerea în fapt cu succes a sarcini
lor cafe stau

«Considerații asupra activifatii 
unităților școlare"

Referai prezentai de ing. P. Radulescu, șeful serviciului invăfămint 
din M.M.E.E.

in anul școlar care s-a încheiat, 
cele 15 unități școlare au muncit 
mai bine, s-au preocupat cu mai 
multă atenție de organizarea și des
fășurarea procesului instructiv-edu
cativ, de problemele bazei materiale. 
In acest sens unitățile școlare de la 
Petroșani, Cîmpina și Lupeni s-au 
evidențiat în mod deosebit

Față de anii precedent! se consta
tă că devii au obținut note mai 
bune, procesul instructiv-educativ a 
fost mai bine organizat. Școlile au 
avut la dispoziție o documentație 
școlară îmbunătățită. O importanță 
deosebită a fost acordată legăturii 
dintre teorie și practică prin folosi
rea la maximum a laboratoarelor, 
cabinetelor tehnice, aparatelor etc. 
Unitățile școlare de la Baia Mare, 
Petroșani, Lupeni, FUipeștii de 
Pădure au obținut succese în 
completarea materialului didac
tic. întreprinderea regională de 

electricitate Ploiești, Combinatul 
carbonifer Valea Jiului, Uzina de re
parat utilaj minier din Petroșani, 
Exploatarea minieră Aninoasa, I.C.T. 
Paroșeni au asigurat buna desfășu
rare a practicii elevilor. In majori
tatea școlilor s-au desfășurat diver
se activități cultural-artistice și e- 
ducative, organizate în colaborare 
cu organizațiile U.T.M.

„Legătura întreprinderii 
cu școala"

Referat prezentat de Olosu Petru, 
inginer șef la Trustul aurului Brad
In vederea efectuării controlului 

și îndrumării activității instructiv- 
educative, au fost numiți responsa
bili pe școli, ingineri din conduce
rea trustului. In fiecare exploatare 
aparținătoare de trust s-au consti
tuit colective de conducere și îndru
mare a instruirii practice. Conduce
rea trustului s-a ocupat de recruta
rea de candidați folosind diferite 
forme ca prospecte, deplasări la 
școli elementare, anunțuri în presă, 
invitarea absolvenților școlilor de 7 
ani la unele ședințe speciale, pre
zentarea de programe artistice. In 
centrul preocupării conducerii trus
tului а fost asigurarea bazei mate
riale a școlilor, lărgirea spațiului 
de cazare și școlarizare, dotarea la
boratoarelor.

Propunem ca ordinele și instruc
țiunile privind diferite probleme pe 
cere le primesc școlile din partea 
ministerului să fie difuzate și trus
turilor oare tutelează aceste școli.

Din cuvîntul
Ing. GHIRA — directorul 

Grupului școlar minier 
Baia Mare

Sesiunile științifice din școală au 
dat rezultate foarte bune, deoarece 
determină la elevi pasiunea pentru 
studiu. Propun să se facă un recen- 
sămînt al minerilor, iar cei mai buni 

* să fie recrutați pentru școlile de 
maiștri. Este necesară elaborarea 
unui nou regulament de ordine in
terioară.

Ing. POMPILIU IOAN — 
Grupul școlar minier Petroșani

Este necesar să fie organizate 
cursuri de pregătire pentru candi- 
dații la examenul de admitere. Cu 
toate că s-au făcut propuneri de mo
dificare, în programele școlare se 
afectează prea multe ore de teorie 
generală și mai puține pentru pro
blemele legate de practică. Ar fi bi
ne dacă s-ar da spre execuție ele
vilor proiecte și în timpul anului.

HAȘA GLIGOR - 
instructor la Comitetul regional 

Hunedoara al U.T.M.
Secretul succeselor obținute de u- 

nele școli se găsește în calitatea 
lecțiilor predate, în întărirea disci
plinei școlare, în formarea unei dis
cipline liber cousimjite. Colabora-

în fața învățămtatuluâ profesional și 
tehnic.

Reprezentanții organelor superioare 
au avut posibilitatea să cunoasc* mai 
îndeaproape aspecte pozitive ș ne
gative ale muncii de pregătire de 
noi cadre, greutăți ce mai persistă 
în acest domeniu.

Mai ales prin caracterul ei de lu
cru, consfătuirea a constituit o ade
vărată tribună a experienței înainta
te. In cuvîntul lor, toți participanții 
la discuții și-au exprimat satisfacția 
de a fi avut prilejul de’a lua parte 
la cea de-a doua consfătuire a ca
drelor didactice din învățămtatul 
profesional și tehnic minier și ener
getic.

1

Se observă însă hă la unele gra
puri Școlare încă mai dăinuie medio
critatea, documentația școlară nu se 
păstrează corespunzător, directorii 
nu controlează îndeplinirea planuri
lor calendaristice, unii profesori vin 
nepregătiți la lecții și nu folosesc 
materialul didactic ta timpul predă
rii.

Aspect din atelierul Grupului școlar minier din Petroșani. Sub Indru-, 
marea maistrului instructor, devii anului I strungari execută lucrări practic-

pctrticipanților la discuții
rea ștrînsă între direcțiunea și or
ganizația U.T.M., vizitele la între
prinderi, întîlnirile cu muncitori 
fruntași în producție, activitățile cul
tural-educative și-au dovedit din 
plin eficiența.

POPESCU IOAN — 
inginer șef al G.G.V.J.

Este necesară o exigență deose
bită în pregătirea maiștrilor pentru 
ca aceștia să facă față sarcinilor 
sporite pe care le ridică producția. 
Materialul didactic trebuie mereu 
reînnoit. Se recomandă ca nota de 
la practică să fie dată la locul de 
muncă în urma unui examen susți
nut în fața comisiei formate de con
ducerile exploatărilor.

Ing. PUIU RADULESCU 
șeful serviciului de învățămînt 

din M.M.E.E.
In următorii ani școlari se reco

mandă o exigență sporită în pregă
tirea elevilor astfel ca la absolvire 
să poată face față multiplelor sar
cini. Subiectele pentru proiectele de 
diplomă ale maiștrilor trebuie să fie 
de nivel corespunzător și nu de nivel 
superior. Se admite profesorilor să 
schimbe numărul de ore afectate 
unor teme. Recomandă ca pentru a- 
nul școlar 1964—1965 să fie întoc

mite din timp planurile de activitate 
instruct iv-educa ti vă. să fie încheiată 
din timp încadrarea cu cadre di
dactice, să se acorde deosebită aten
ție procurării de manuale școlare.

Ing, RIZESCU EMIL - 
director în Ministerul Invățămîntului

Trebuie să se pună un accent 
mai mare pe întărirea muncii edu
cative în rondurile elevilor, pe asi
gurarea bazei materiale, pe întreți
nerea materialului existent în școli. 
Pentru evitarea greutăților în recru
tarea candidaților, examenul de ad
mitere la școala tehnică pentru per
sonal tehnic va fi susținut în luna 
octombrie.

Ing. MATEI VASJLE - 
șeful sectorului învățămînt 

profesional și tehnic al CC. al P.M.R.

Consider că această consfătuire a 
fost foarte utili. îndeosebi prin 
schimbul de experiență ce l-a prile
juit Recrutarea candidaților pentru 
școala de maiștri să se facă dintre 
cei mai buni muncitori. Se - reco
mandă organizarea unor schimburi 
de experiență între școli pentru ge
neralizarea metodelor și rezultatelor 
bune. M.M.E.E. va trebui să ia mă- 
suri pentru asigurarea stabilității 
cadrelor didactice.

Ing. VLAD PETRU — 
adjunct al ministrului minelor 

și energiei electrice

îndeosebi referatele, interesante și 
de calitate, au făcut ca lucrările 
consfătuirii să se desfășoare la un 
nivel ridicat. Dinamica creșterii pro
ducției cere continuu cadre bine 
pregătite. Cadrelor didactice le revi
ne sarcina de a forma oameni mul
tilateral pregătiți. In următoarele 
săptămîni se va face o analiză criti
că a situației învățămîntului din re
țeaua ministerului nostru pentru a 
stabili necesarul cadrelor pentru ur
mătorii 10 ani.

Ing. KEPȘA ZOLTAN - 
director adjunct al Direcției personal 

șl învățămînt din M.M.E.E,
Numărul corigenților de la școlile 

profesionale șl tehnice a scăzut. Se 
observă o îmbunătățire a pregătirii 
cadrelor didactice și odată cu a- 
ceasta și a elevilor. îmbucurător 
este faptul că se manifestă dorința 
de a muncț mal bine ta noul an 
școlar.

ScopuJ consfătuirii a fost trans
miterea experiențe! pozitive. Prin 
dfseuții ș! materialele prezentate s-a 
reușit să fie atins scopul propti 
Mulțumim tuturor pentru participate 
activă la această consfătuire urînd 
pe Viitor succese de seamă în mun
ca de pregătire a cadrelor.



Steagul wood 3

Mereu Ia datorie
In mijlocul unor frumuseți sUba- 

tișe, demne de penelul lui Aman, 
funcționează șantierul de explorări 
miniere Livezeni. Sonda 5916. Aici 
lucrează cercetătorii adîncurilor, oa
menii care pătrund tainele păstrate 
de milenii în carapacea rocilor de 
piatră. Odată eu pornirea motorului, 
liniștea împrejurimilor e sfîrtecată 
și sondeza străpunge avidă straiele 
de pămînt, care își dezvăluie secre
tele, voinței omului. Deși sînt izo
lați de oraș ett și de restul sonde
lor răsărite ca niște flori în noul 
peisaj ai industriei socialiste, oame
nii din brigada maistrului Popescu 
Spiru trăiesc din plin intensitatea 
muncii creatoare.

In majoritate sînt oameni califi
cați- Se ocupă cu grijă și atenție 
ca forezele să fie adecvate la con
dițiile de teren și de lucru existente 
în locul respectiv. Se ocupă de re
ducerea timpului de instalare și de 
dare în lucru a sondezei. Maistrul 
sondor, mereu neobosit, are grijă ea 
munca să fie bine organizată, ca la 
întrecere să participe cu tot elanul 
fiecare membru al brigăzii. Ca un 
rezultat al muncii depuse, brigada

Ua imperativ in fața șantierelor г

Recuperarea rămînerilor 
în urmă

In anii puterii populare Valea Jiu
lui a devenit un mare șantier, îmbo- 
gățindu-эе cu peste 9000 apartamen
te și numeroase clădiri social-cultu- 
rale. Anul acesta, în fața construc
torilor stau, de asemenea, sarcini 
importante pentru dezvoltarea con
tinuă a localităților noastre. Vor fi 
ridicate și date în folosință 1 666 a- 
partamente noi, două complexe co
merciale, un cămin studențesc cu 
404 locuri, centrale termice, dru
muri, rețele de apă și canalizare. 
Dintre cele 32 blocuri care se ridică 
anul acesta, un număr de 5 vor fi 
blocuri Înalte, cu 8—9 etaje — pri
mele de acest gen în Valea Jiului.

Realizarea în bune condițiuni a 
acestui volum însemnat de lucrări 
ridică .în fața constructorilor proble
me însemnate. Buna organizare a 
muncii, aprovizionarea ritmică cu 
materiale, folosirea unor metode npi, 
mai productive — sînt condiții ne- 

•! cesare pe toate șantierele pentru 
realizarea integrală și la toți indicii 
a sarcinilor de plan.

In cele 7 luni treeute din acest 
an. colectivele de constructori au ob
ținut unele succese. In semestrul I, 
de exemplu, constructorii au dat în 
folosință 252 apartamente, depășin- 
du-și sarcinile de plan în perioada 
respectivă cu 18 apartamente. In a- 
celașî timp, a mai fost predat cine
matograful cu 500 locuri din orașul 
Lupeni — obiectiv însemnat în ca
drul lucrărilor de reconstrucție a 
vechiului cartier Braia.

Paralel cu aceasta, pe șantiere 
s-au desfășurat intens lucrările de fi
nisaje interioare și la alte blocuri, 
care însumează 536 de apartamente. 
La Vulcan, prin efortul susținut al 
colectivului de constructori au fost 
înălțate — prin metoda modernă a 
cpfrajelor glisante — două blocuri 
teal te cu cite 8 etaje și 72 aparta
mente fiecare. La Lupeni s-a înee- 
put construcția unui bloc cti 9 etaje 
și 200 apartamente, iar în Petroșani 
s-a pus în lucru un nou cămin stu
dențesc.

In activitatea șantierelor s-au ma- 
nifestat în această perioadă și o 
seamă de lipsuri. Astfel, pe primul 
semestru al anului, la prețul de cost, 
constructorii au înregistrat pierderi 
hsumînd peste 5 000 000 lei — echi
valentul a 128 apartamente. De ase
menea, în cursul primei jumătăți a 
trimestrului П1. nu a fost dat în fo
losință nici un apartament din cele 
536 prevăzute să se termine te a- 
eeeștă perioadă. Totodată, la o sea
mă de obiective aflate în lucra, cum 

t stat căminul studențesc, casa de cul- 
' tură, cele două complexe comerciale, 

blocurile înalte din Lupeni. Vulcan, 
Petei!a. centralele termice etc. — nu 
a-a atins nivelul fizic prevăzut în 

are cea mai mare depășire de plan 
de pe întregul șantier.

In afară de aceasta, oamenii sînt 
mereu preocupați de problema eco
nomiilor le combustibil, la piese de 
schimb etc. Lunar brigada își depă
șește planul în medie cu 65 la sută, 
realizînd 100-—125 m foraj în plus 
peste cifrele de plan.

Astfel zi de zi sondeze pătrunde 
noi metri în adîncime. Sub adierea 
zefirului coroanele arborilor se a- 
pleacă lin, mirate parcă de hărnicia 
acestor neobosiți căutători de co
mori. Un minuscul motor dirijat de 
o mînă pricepută învie două tărîmuri 
deodată: suprafața și adîncul. Li
niștea de la suprafață spartă cînd- 
va doar de zgomotul vînturilor ier
nii sau primăvara de jocul cetelor 
de miei, s-au obișnuit acum cu sim
fonia continuă a motorului sonde
ze!, iar dealul parcă a îndrăgit-o.

La fel stau lucrurile și cu tărî- 
murUe din adîric. Netulburate de ni
meni pînă acum, azi știința le o- 
blîgă să-și arate comorile păstrate 
atîtea veacuri. Pentru aceasta son
dorii sînt zt de zi șî ceas de ceas 
la datorie.

L BUREȚEA

planurile de lucrări și graficele de 
execuție. Rămîneri în urmă sînt și 
la finisajele exterioare ale diferite
lor obiective, la amenajările pe ver
ticală etc. — lucrări care trebuie fă
cute cu precădere vara, în anotimpul 
uscat.

Au mai rămas pateu luni de lucru 
din anul curent. Această perioadă 
trebuie folosită de către constructori 
cu multă chibzuință pentru a recu
pera rămînerile în urmă. O mai bu
nă organizare a muncii prin extin
derea lucrului în acord global, con
centrarea eforturilor pe obiectivele 
principale, controlul pe faze de exe
cuție a calității lucrărilor, buna gos
podărire a materialelor pentru înca
drarea în normativele de consum, 
folosirea largă a metodelor și mate
rialelor noi pentru obținerea unei 
productivități ridicate, folosirea din 
plin a utilajelor —- sînt tot atîtea 
căi pe care le pot folosi constructo
rii de pe șantierele Văii Jiului, pen
tru realizarea sarcinilor ce le stau 
în față. Este necesar ca în cursul 
trimestrului Щ, toate colectivele șan
tierelor să depună un efort susținut 
pentru a lichida rămînerile în urmă 
și a se încadra în graficele de exe
cuție.

Pe șantiere există posibilități pen
tru realizarea Integrală a sarcinilor 
de plan pa anul 19641

• După închiderea rimei Vulcan puțul principal de extracție a fost părăsit. Coșul de la cazonele ce ali
mentau cu abur mașina de extracție a fost aruncat in aer (clișeul din stingă).

Aspectul aceluiași loc s-a schi mbat radical in anii puterii populare. Din mina redeschisă ies zilnic pe 
puțul 7 Noiembrie complet refăcut și modernizat, suit și mii de tone de cărbune (clișeul din dreapta).

In Editura politică
au apărut:

V. L LEN1N
Opere eemplele vel 27

. Volumul cuprinde lucrările scrise 
de V. I. Lenin în perioada august 
1915 — iunie 1916. Printre ele, lo
cul central îl ocupă lucrarea „Impe
rialismul, stadiul cel mai înalt al 
capitalismului", în care Lenin dez
voltă, în noile condiții, teoria mar
xistă a capitalismului, îmbogățind-o 
cu teoria imperialismului. O serie 
de materiale din acest volum sînt 
consacrate criticii teoriei antimar
xiste a așa-zisei evoluții necapiia- 
liste a agriculturii în societatea bur
gheză precum și a altor proteWme 
importante.

Industria socialist* — 
temelia economiei

de C. TUZU
Primul capitol tratează despre in

dustrializarea socialistă ca linie ge
nerală a dezvoltării economice a 
R. P. Romîne. In continuare, auto
rul se ocupă pe larg de dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele, cu 
pivotul ei ■— industria construcțiilor 
de mașini, iar ultimul capitol este 
consacrat progresului multilateral al 
Industriei ca temelie a dezvoltării 
complexe și echitabile a economiei 
noastre naționale. Adresîndu-se unui 
cerc larg de cititori, cartea cuprinde 
un amplu material documentar — 
Cifre și date, grafice, ilustrații care 
înfățișează succesele obținute în cei 
douăzeci de ani de la eliberare în 
dezvoltarea industriei noastre.

Pactul de neagresiune 
șl securitate international*

de A. COMANESCU

Autorul relevă importanța înche
ierii unui pact de neagresiune între 
statele membre ale Tratatului de la 
Varșovia și ale N.A.T.O. pentru des
tinderea internațională și ușurarea 
căii spre realizarea dezarmării ge
nerale și totale. Arătîndu-se că și în 
trecut s-au încheiat pacte între țări 
aparținînd unor sisteme sociale di
ferite. în lucrare se demonstrează 
că, în condițiile actualului raport 
de forțe existent în lume, se mani
festă șl mai mult necesitatea și po
sibilitatea adoptării unei asemenea 
măsuri.

In lucrare se arată că țara noas- i 
tră militează pentru desființarea 
oricăror blocuri militare și, ca o mă
sură tranzitorie în acest sens, ne de
clarăm pentru încheierea unui pact 
de neagresiune între Organizația 
Tratatului de Ia Varșovia și Pactul 
Atlanticului de Nord.

Piticii de la fiul sini na numai colegi de sport ci și de școală. Ei se 
întrec atît la învățătură cit și la fotbal. Aceste două activități sudeaaă 
trainic prietenia.

SPRE NOI SUCCESE I
(Urmare din pay. l-a)

etc. Aceste realizări reflectă posibi
litățile de care dispune fiecare co
lectiv de a munci cu rodnicie, de a 
înainta ritmic pe calea înfăptuirii in
tegrale a angajamentelor de întrece
re.

Obiectivele ce stau în fața colec
tivelor sînt clare — ele sînt cuprin
se în angajamentele de întrecere asu
mate pe întregul an în lumina Di
rectivelor C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste. Lupta pentru realizarea 
ritmică și depășirea sarcinilor de 
producție trebuie îmbinată cu o preo
cupare permanentă și multilaterală 
pentru îndeplinirea principalilor indi
catori economici: productivitatea
muncii, calitatea producției, realiza
rea de economii. In acest scop se 
cere a fi urmărită realizarea inte
grală a planurilor de măsuri tehni-

LA VULCAN

St eitinte tsriBofitarea
Reconstrucția orașului Vulcan se 

desfășoară într-un ritm susținut. A- 
nul acesta, aici se construiesc blo- 
duri însumînd 328 apartamente, din
tre care 216 apartamente în blocuri 
înalte, cu cite 8 etaje.

Pentru asigurarea locatarilor cu 
apă, căldură, la Vulcan au fost în
cepute însemnate lucrări edilitare. 
Astfel, sub conducerea maistrului 
Văduva loan, instalatorii șantierului 
lucrează, la montarea unei conducte 
de alimentare cu iapă pentru noul 
cvartal de blocuri. Totodată, con
structorii ridică două noi puncte 
termice, au început săparea șanțu
rilor pentru montarea tuburilor de 
canalizare, iar un colectiv din ca
drul întreprinderii Energoconsțrucții 
Paroșeni a trecut la efectuarea lu
crărilor de extindere a rețelei de ter- 
moficare pînă la noul cartier de 
blocuri aflat în construcție.

co-organizatorice, să fie luate noi 
măsuri, în funcție de cerințele pro
ducției. Este demn de relevat în 
acest sens exemplul minei Lupeni 
care, în ultimul timp, a aplicat o 
seamă de măsuri în scopul folosirii 
cît mai intensive a utilajelor în do
tare, precum și îmbunătățirii organi
zării muncii și deservirii brigăzilor 
pentru a obține noi succese în spo
rirea productivității muncii. Asemenea 
măsuri au fost aplicate și în cadrul 
altor exploatări și unități din diferi
te sectoare economice. Este impor
tant totodată că, odată cu aplica
rea de noi măsuri tehnico-organiza- 
torice, lupta pentru realizarea anga
jamentelor de întrecere să constituie 
un teren larg de afirmare a iniția
tivei creatoare a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor. De aceea, 
organizațiile de partid și de sindicat, 
conducerile tehnico-administrative
să-și intensifice preocuparea pentru 
generalizarea experienței colectivelor 
fruntașe, a metodelor avansate.

Continuind cu avînt întrecerea, 
asigurind realizarea integrală și la 
toți indicatorii a sarcinilor de plan, 
precum și a angajamentelor de în
trecere vom asigura premizele unor 
noi succese și mai însemnate în vi
itorul an, ultimul an al șesenalului.

PRODRAM DE RADIO
5 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale,
8.30 Melodii populare, 10,15 Emi
siune literară la cererea ascultăto
rilor, 10,30 Mțfeică populară din di

ferite regiuni ale țării, 12,15 Lecția 
de limba engleză. Ciclul I (relua
rea emisiunii din 2 septembrie), 
13,05 Melodii populare cerute de as
cultători, 14,10 Muzică ușoară de 
Gherase Dendrino, 14,30 Prietena 
noastră cartea. 15,30 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 17,00 Muzi
că din opereta „Țara surîsului" de 
Lehar, 17,30 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I, 18,00 Seară peritru ti
neret. 20,30 Antologie poetică: Ale
xandru Philippide. Prezentare de 
Valeriu Rîpeanu, 21,10 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL II.
9.30 Vreau să știu (reluarea emi
siunii din 31 august), 10,00 Muzică 
populară, 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 2 septembrie), 12,46 Muzică u- 

șoară interpretată de Florin Dorian, 
14,08 Muzică corală romînească.
14.30 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară. 15,05 Melodii populare ro- 
minești și ale minorităților națio
nale. 15.45 Scriitori la microfon: 
Haralamb Zincă, 17,10 Muzică popu
lară din Dobrogea, 18,00 Fragmente 
din opera „Cioconda" de Pochielli, 
19,05 Doine și jocuri populare, 19.30 
Din creația de muzică ușoară a com
pozitorilor noștri. 20 45 Cîntă forma
ția tos Paraguayos, 21,45 Muzică 
de dans.

3 septembrie
PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 

Omul din fotografie; REPUBLICA: 
М-am .îndrăgostit la Copenhaga: A- 
NINOASA : Elena din Troia, (Res
ponsabilii cinematografelor din Pe- 
irila. Lonea, Iscroni, Vulcan, Crivi- 
dia, Lupeni, Bărbăteni și Uricani nu 
au irimis programarea filmelor pe 
luna septembrie).
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
SITUAȚIA DIN CONGO

HANOI 1 (Agerpres).
Peste 15000 de cooperative agri- 

oole din R. D. Vietnam s-au alătu
rat mișcării de întrecere pentru ob
ținerea unei recolte de toamnă cît 
mai bogate. După încheierea recoltei 
de orez de vară, la care s-au ob
ținut 2,4—2,7 tone la hectar,

1,7 tone 
orezului de 
tr-rm rițm 
cut. Ptaă 
mrnțată o
sută din terenurile de orez de toam
nă.

o putere instalată de 108 000 kW. 
Lacul de acumulare va avea o ca
pacitate de 3 miliarde mc de apă și 
va fi folosit totodată pentru pisci
cultura.

☆

față de 
în anul 1963, ■ plantarea 
toamnă se desfășoară în- 
mai rapid decît anul tre- 
în prezent a fost însă- 
suprafață de peste 95 la

(Agerpres).
celei de-a 19-a aniver

oamenii muncii au 
socialis-

parte la 
Lujriftid

☆

HANOI 1 (Agerpres).
In provincia Yen Bai, ta apropie

re de Hanoi, a început construcția 
hidrocentralei „Thac Ba" unul din 
marile obiective industriale ale R. 
D. Vietnam. Noua hidrocentrală are

HANOI 1
In cinstea 

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Vietnam,
desfășurat larg întrecerea 
fă.

Numai în Hanoi au luat 
întrecere 1600 de brigăzi,
pentru cîștigarea titlului de „briga
dă de muncă socialistă" ele au în
deplinit planul înainte de termen în 
fiecare 
grese 
muncii, 
ducției 
prime.

lună și au obținut mari pro- 
în ridicarea productivității 
îmbunătățirea calității pro- 
și economisirea de materii

вЕМЕУА1 Tratativele privitoare la Cipru 
au fost întrerupte

GENEVA 1 (Agerpres).
Reprezentanții speciali ai Turciei,

Greciei, Angliei și S.U.A., care au 
participat la tratativele de la Gene
va privitoare la Cipru au anunțat 

întreruperea acestor tratative.
Agenția Reuter transmite că

.sursă oficială a precizat însă că „tra- 
■ dativele s-au încheiat". Fostul se

cretar de stat al S.U.A., Dean Ac 
heson, care a îndeplinit misiunea de 
reprezentant special al președintelui

o

Johnson la tratativele de la Geneva, 
este așteptat să sosească la Was

hington pentru a prezenta un raport 
la Casa Albă.

Un purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a declarat, po
trivit agenției Associated Press, că 
„atît Grecia cît și Turcia au făcut 
pași spre găsirea unor soluții ne
gociate în problema cipriotă... Dar 
nu a fost posibil să fie găsită o 
formulă reciproc

. LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres).
Moise Chombe, primul ministru 

al guvernului central congolez, a 
anunțat că miercuri pleacă la Al
bertville pentru a constata la fața 
tacului situația din oraș, după ce 
timp de trei luni acesta s-a aflat 

sab ocupația detașamentelor de răs
culați. Intr-un comunicat dat publi 

dimineața la Leopold- 
1ИІ&, e-a anunțat că trupele guver 
namentale au început ofensiva spre 
localitatea Fizi, cunoscut punct în 
tării al răsculaților. O operațiune 
ф OMft anvergură este ta curs de 
ММфФМ** la baza aeriană de la 
Offlfna. In cercurile oficiale de la 
Leopoldville s-a aflat că această o- 
perațiune este minuțios pregătită' 

întrucît din partea răsculațilbr se 
așteaptă: o rezistență puternică. In
tr-o încercare de a evita situația de 
pînă acum cînd majoritatea triburi
lor și populației africane au acordat 
sprijin total răsculaților, guvernul 
central congolez a adresat populați
ei din regiunea de est a Congoului 
un apel in care le cere să acorde 

sprijin trupelor guvernamentale. Co
respondentul agenției Associated 
Press relatează că la Bakavu capî-

tala provinciei Kivu, și în împreju
rimile acestui oraș are loc o regru
pare serioasă a detașamentelor de 
răsculați care se pregătesc să opu
nă rezistență ofensivei trupelor gu
vernamentale care vin dinspre Al
bertville.

Impotriva intereselor 
poporului eoDgolez

DAR-EȘ-SALAAM 1 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să, președintele Republicii Unite 
Tăngahica și Zanzibar Julius Nye- 
rere, l-a învinuit pe primul ministru 
Chombe că acționează împotriva in
tereselor poporului congolez și ta 
favoarea unor interese străine. „Ho- 
tărîrea de a-1 pune pe Chombe în 
fruntea guvernului 
afara Congo-ului". 
știința, africanilor 

раса cu faptul că
pronunța cîndva pentru sciziune- în 
Congo și care a participat la asa

sinarea lui Lumumba se află în pre
zent în fruntea guvernului congo
lez", a subliniat Nyerere.

Dedaiatia Paitidilai pațilai 
pioirtiisi dia Guyana Brilaaltă

GEORGETOWN 1 (Agerpres).
La Georgetown a fost dată publi

cității, luni, o declarație a Partidu
lui popular progresist — partidul 
primului ministru al Guyanei brita
nice, Cheddi Jagan —■ în care așa 
numitele „forțe voluntare guyane- 
ze“ stat acuzate de a fi participat 
la incidentele rasiale petrecute lă 
sfîrșitul săptămînii trecute în regiu
nea Mahaicony. 
mental, se arată 
guvernatorului 
Luyt, să dizolve
fie deschisă o anchetă asupra ac
tivității acestuia, care are legături 
cu rețeaua teroristă a partidului de 
opoziție „Congresul național al 
poporului".

Partidul guverna
ta declarație, cere 

britanic, Richard 
acest grup și să

acceptabilă".

In C 11 r î II d
In Anglia va începe campania

LONDRA 1 (Agerpres).
La mijlocul lunii septembrie ur

mează să înceapă în Anglia în mod 
oficial co'-’vanîa electorală pentru 
alegerile generate, a căror dată va 
f! anunțată de primul ministru Dou
glas Home după înapoierea sa din 
vacanță.

Agenția Associated Press anunță 
că cele mai multe pronosticuri in
dică data de 15 octombrie.

Premierul Home este așteptat la 
Londra sîmbătă, cînd va lua cuvîn- 
tul in fața a 300 de candidați- ai 
Partidului conservator la apropiatele 
alegeri parlamentare.

electorală
a prezidat luni o 

întrunire a conducerii Partidului la
burist în caretă fost pus la punct — 
după cum relatează corespondenții 
de presă — manifestul electoral al 
acestui partid, care însă va fi dat 
publicității abia după ce va fi apro
bat de grupul parlamentar respec
tiv. El va constitui documentul de 
bază pentru propaganda electorală 
laburistă în cele trei săptămîni cît 

durează în 
lectorală.

Harold Wilson

mod oficial campania e-

a fost luată în 
a spus el. „Con- 
nu se poate îm- 
Chombe, care se

Declarația președintelui Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager

pres).
„Menținînd relațiile sale diploma

tice cii Cuba în ciuda votului Orga
nizației Statelor Americane, Mexi
cul a acționat cu deplină bună cre
dință". a declarat marți în congre
sul mexican președintele Mexicului 
Adolfo Lopez Mateos. EI a arătat de 
asemenea, că măsurile de represiu
ne prevăzute de tratatul de asistență 
mutuală de la Rio de Janeiro nu tre-

buie aplicate, în situații de felul a- 
celeia care, a fost prezentată prin 
plîngerea Venezuelei împotriva Cu
bei. In încheiere, referîndu-se la ne
cesitatea menținerii legăturilor ce 
trebuie să existe între țările latino- 
americane, președintele Mexicului 
a declarat: „Tot ceea ce unește ta 
mod permanent popoarele noastre — 
istoria, rasa, obiceiurile, idealurile 
— nu trebuie să piară niciodată".

/л legătură cu situația 
din Rhodesia de sud

NEW YORK 1 (Agerpres).
La O.N.U. s-a dat publicității la 

31 august raportul în problema Rho- 
desiei de sud, alcătuit de Comitetul 
special pentru aplicarea Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale 

(Comitetul celor 24). Acest raport

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Conferința miniștrilor 
de finanțe ai țărilor u 
Commonwealth-ului >

Congresul muncitorilor 
petroliști din Venezuela

CARACAS 1 (Agerpres).
La Caracas și-a încheiat lucrările 

Congresul muncitorilor petroliști din 
Venezuela. In hotărîrile adoptate la 
congres se arată că în ultimii cinci 
ani. societățile petroliere străine au 
realizat în Venezuela profituri:, în 

valoare de 2100 milioane de dolari, 
o sumă care depășește de cîteva ori 
investițiile de capital făcute în țară 
de aceste societăți.

• Congresul s-a pronunțat pentru 
instituirea impozitelor asupra profi
turilor realizate de societățile petro
liere străine și a protestat cu hotă- 
rîre împotriva încălcărilor perma
nente ale contractelor colective de 
către societățile străine.

SALAAM, -— Biroul dinDAR ES
Dar Es Salaam al partidului Uniunea 
națională africană Zimbabwe a adre
sat Organizației unității africane ce

rerea oficială ca la conferința ex
traordinară a miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale O.U.A., pro
gramată pentru 5 septembrie la 
Addis Abeba să fie dată ta discuție 
situația din Rhodesia de sud.

LISABONA. — Ziarul „l'Humani- 
te“, anunță că siguranța portughe
ză l-a arestat pe avocatul Arnoldo 
Mesquita, apărător al deținuțilpr po
litici. Vina lui Mesquita scrie zia

rul, constă în faptul că s-a pronunțat 
împotriva tratamentului inuman la 
care a fost supusă o femeie deținut 
politic.

COLOMBO. — Cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la izbucnirea ce-

Campania electorală dfe Chile
SANT1AGO DE CHILE 1 (Ager

pres).
Agenția Associated Press anunță 

din Santiago de Chile că forțe ale 
poliției și unități speciale armate au 
fost puse luni în stare de alarmă 
gata să intervină în orice moment 
pentru înăbușirea eventualelor de
monstrații, care ar putea avea loc 
cu prilejul alegerilor prezidențiale 
din Chile. Comentatorul agenției As
sociated Press. Jose Orlando, apre
ciază că lupta electorală se va da 
de fapt între senatorul Salvador Al
lende, candidatul frontului de acțiu
ne populară, și Eduardo Frei, candi
datul coaliției guvernamentale, cel 
de-al treilea candidat Julio Duran,

în
va

Al-

avînd cele mai puține șanse 
cursa pentru președinție care se 
încheia la 4 septembrie. Salvador 
lende, relatează comentatorul, s-a 
declarat împotriva manevrelor ari
pei de dreapta, care în cazul neob- 
ținerii unei majorități absolute de 
către unul din cei doi candidați ur
mărește ca prin congres să-1 aleagă 
pe Eduardo Frei. Potrivit constitu
ției chiliene atunci ctad nici un can
didat nu obține majoritatea abso
lută. congresul se va întruni la 50 
de zile după data alegerilor și va 
alege ca președinte pe unul dintre 
cei doi candidați care au obținut 
cel mai mare număr de voturi.

lui de-al doilea război mondial, se
cretarul general al Consiliului păcii 
din Ceylon, Saranankara Thero, lau
reat al Premiului Internațional Le
nta „Pentru întărirea păcii între po
poare", a făcut o declarație ta care 
subliniază necesitatea de a se pune 
capăt pentru totdeauna războiului.

ROMA. — După cum anunță ata
șatul de presă al palatului Quiri- 

nale, starea sănătății președintelui 
Republicii Italiene, Antonio Segni, 
s-a ameliorat. Președintele republi
cii a avut o noapte liniștită. Tem
peratura a scăzut sub 37,5 grade, 

pulsul și respirația stat normale.
NEW YORK. — Ziarul republican 

„The Star", care apare la Kansas- 
City, s-a pronunțat pentru prima oa
ră în ultimii 72 de ani ta favoarea 
unui candidat democrat la funcția 
de președinte al S.U.A. ■ Indemnînd 
pe alegătorii americani să voteze în 
alegerile din noiembrie pentru preșe
dintele Johnson, 
că lui 
acorde 
bleme 
soarta

TOKIO. — Direcția apărării na
ționale din Japonia a cerut să i se 
aloce ta viitorul exercițiu financiar 
suma de 297 200 000 000 yeni — cu 
35 de miliarde mai mult decît în 
actualul exercițiu financiar.

SALISBURY. — La Salisbury s-a 
anunțat că ta Rhodesia de sud a 
luat ființă un nou partid, denumit 

Uniunea democratică africană Zim
babwe. Noul partid va urmări reali
zarea unității africane în vederea a- 
sigurării unui guvern de majoritate 
africană în această țară.

care, în baza hotărîrii Comitetului 
special din 3 iulie a fost înaintat 
președintelui Consiliului de Securita
te. recomandă Consiliului de Securi
tate să examineze situația din Rho
desia de sud ca problemă urgentă.

In raport se arată că Comitetul 
special recomandă Consiliului de Se
curitate să adopte măsuri pentru e- 
liberarea lui Joshua Nkomo și a ce
lorlalți deținuți politici din Rhode
sia de sud și să asigure abolirea 

legislației represive și discriminato
rii din această țară.

KUALA LUMPUR 1 (Agerpres).
La Kuala Lumpur s-a întrunii 

conferința miniștrilor de finanțe din 
18 țări ale Commonwealth-ului. Po
trivit agenției Associated Press, mi
niștrii de finanțe vor acorda atenție 
recomandării făcute de conferința 

primilor miniștri ai Commonwealth- 
ului care a avut loc în iulie, cu pri
vire la crearea unor noi instituții 

ale comunității britanice, mâi ales 
ta îe privește relațiile economice. Mi
niștrii de finanțe din cele 18 țări vor 
examina ,„în special probleme pri
vind dezvoltarea economică a țărilor 
africane".

Intr-o declarație făcută corespon
denților de presă, ministrul de fi
nanțe al Kenyei, James Gichuru,. a 
spus că această conferință va re
flecta cererea statelor africane de j.• ■ 
obține ajutor economic fără condi
ții politice. El a spus că „adeseori 
țările dezvoltate oferă ajutor ^țări

lor . africane pentru a-și instaura 
dictatul economic și politic asupra 
acestor țări". ;

DE PRETUTINDENI
j Primul vas liberian 
î1 MON ROV IA 1 ( Agerpres ).

In portul Monrovia a sosit pri
mul și, deocamdată, unicul vas 
liberian „Președintele William Tub
man". Nava, care are un deplasa
ment de 30000 de tone, a fost con
struită la Rotterdam și aparține 
companiei recent înființate „Libe
rian National Sporting Lines", in 
care guvernul țării deține 50 
sută din capital.

Deși sub pavilion liberian 
vighează una dintre cele mai

* ternice flote comerciale, iar flota 
ț de remorchere se situează pe 
J mul loc din lume, pînă
* Liberia nu dispunea de 

vă proprie.

*

la

na-
pu-

ore de muncă intensă a soldaților 
indieni.

ziarul motivează 
Goldwater nu trebuie să i se 
împuterniciri majore în pro- 

extrem de importante privind 
păcii.

pri- 
în prezent 
nici o na-

f 
î 

t

I
J 

cele 60 de per- I
au

Incidente la tîrgul 
din Izmir

IZMIR Г (Agerpres).
In urma incidentelor care

avut loc la Tîrgul internațional 
din Izmir, 16 din i.'.. „
soane reținute de către ‘poliție au ț 
fost puse în stare de arest. Ares- J 
tații urmează să
ța tribunalului din Izmir la 8 

septembrie. In proiectul de rechi
zitoriu procurorul* cere pentru acu
zați pedepse între șase luni și un 
an închisoare.

compară în fa 4
I 
î î T r

î
i
i
1
î
L. -
I 31 august
I pierea cai

Inunda|îi Ia Delhi
DELHI 1 (Agerpres).
In suburbiile orașului Delhi i- 

nundațiile continuă să facă rava
gii. Un puternic șuvoi a rupt la 

f un baraj situat in apro- 
- pierea capitalei indiene. Pentru a 
J preirrtîmpina inundarea capitalei 
iau fost mobilizate de urgență mari 

unități de trupe. Pericolul de inun- J dare a fost înlăturat după multe

S.U.A.: Mare număr 
de accidente 
de circulație

NEW YORK 1 (Agerpres).
Potrivit unui raport al Adrhi- ! 

nistrației pentru transporturile au
to, in statul New York, in j 
șase tuni ale acestui an numărul 
cazurilor mortale provocate de î 
accidentele de automobil s-a ridi- î 
cat la 1 470. In perioada corespun
zătoare a anului trecut numărul

. victimelor provocate de accidente
le de automobil a fost cu 204 mai 
mic.

!
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