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Transformări
ora- 

Vulcan a cunoscut 
transformări. Prin

In ultimii 16 ani, 
șui 
mari 
grija partidului și guvernu
lui aici s-au construit 38 
de blocuri cu 1 378 apar
tamente.
850 de 
cu cîte 
fiecare.

Amploarea lucrărilor de 
construcții cunoaște un

trei 
locuri.
16 săli de clasă 

două dispensare.

La munte

cămine cu 
două scoli
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și la mare

In preajma deschiderii noului an al învățămîntului de partid

Pregătirea de vară 
a propagandiștilor

edificatoare
ritm susținut și în cursul 
acestui an. Pe fostul teren 
de fotbal se ridică în 
prezent blocuri turn cu 8 
etaje.
1964

In cursul anului 
constructorii vor 

preda în folosință oameni
lor muncii din orașul Vul
can alte 9 blocuri cu 552 
apartamente din care pînă 
în prezent s-au predat 
două blocuri cu 114 apar
tamente.

In cursul acestui an, prin 
grija comitetului sindica
tului din cadrul Uzinei de 
reparat utilaj minier din 
♦etrosani- un însemnat 
număr de muncitori și-au 
oetrecut concediul de o- 
dihnă în stațiunile balneo
climaterice de la munte și 
mare.

de la . începutul 
și pînă in pre-

Astfel, 
anului, 
zent, peste 200 muncitori
din uzină au beneficiat de 
bilete la 
odihnă; ’

stațiunile de

Acțiuni de înfrumusețare
lntr-o recentă ședință a

Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașu
lui Vulcan s-# analizat 
participarea locatarilor din 
oraș la acțiunile de în
frumusețare. Cu acest pri
lej a reieșit că în perioa
da trecută din anul acesta 
în Vulcan s-au obținui 
realizări însemnate în do
meniul înfrumusețării ora
șului.

Au tost extinse zonele 
verzi cu încă 2 300 mp, 
au fost reparate mai mul
te străzi și drumuri comu-

ducerea și organizarea discuțiilor 
în cadrul cercurilor.

Pentru asigurarea participării tu
turor propagandiștilor din Valea Jiu
lui la cursurile de pregătire, aces
tea au fost organizate pe patru cen- • 
tre: la Petroșani, Petrila, Vulcan 
și Lupeni unde alături de pro
pagandiștii din localitățile respecti
ve participă și cei din localitățile 
înconjurătoare. Această măsură este 
deosebit de utilă, d ioarece pentru ma
joritatea propagandiștilor se evită 
deplasările, iar timpul 
fru pregătire poate fi 
plin.

Ințelegînd importanța ridicării ni
velului de pregătire pentru calita
tea învățămîntului de partid, nume
roase organizații de partid asigură 
participarea cu regularitate a pro
pagandiștilor la ședințele cursului. 
Comitetele de partid de la mine!» 
Petrila și Uricani mobilizează pro
pagandiștii la pregătire, le asigură 
condiții pentru a participa la cursuri. 
Sînt însă unele organizații de partid 
care nu acordă atenția cuvenită 
participării propagandiștilor la cursu
rile de vară. Se înregistrează o 
frecvență scăzută mai ales la pro
pagandiștii de Ia minele Vulcan, bu

- Una dintre cele mai importante 
acțiuni în vederea deschiderii și 
desfășurării în bune condițiuni a nou
lui an școlar al învățămîntului de 
partid este pregătirea de vară a 
propagandiștilor, fără scoaterea 
producție.

Comitetul orășenesc de partid 
troșani a luat măsuri pentru 
pregătirea propagandiștilor să 
desfășoare la nivelul corespunzător 
sarcinilor sporite ce le vor sta în 
față, în decursul noului an școlar. 
Constituind principalul mijloc de 
ridicare a nivelului politic și ideo
logic, de educare partinică a mem
brilor și candidaților de partid, tre
buie luate toate măsurile ca 
noul an școlar invățămintul 
partid să se desfășoare la un nivel 
înalt. Aceasta necesită o temeinică 
pregătire politico-ideologică a propa
gandiștilor, precum și însușirea de 
către ei a metodelor muncii de pro
pagandă, de conducere a activității 
cercurilor, de îndrumare a studiu
lui cursanților. In acest scop, pentru 
propagandiștii care nu au participat 
la cursul de pregătire organizat de 
Comitetul regional de partid, în a- 
ceastă perioadă se desfășoară cursul 
de vară de pregătire fără scoaterea 
din producție. Pe baza planului ela
borat în acest scop de Comitetul 
orășenesc de partid, în cadrul aces
tui curs, la care participă 436 pro
pagandiști de la toate formele în- 
vățămintului de partid, se fac un 
număr de 9 expuneri și 4 seminarii, 
îar propagandiștii cu activitate în
delungată, cu experiență, vor pre
zenta referate prin care vor împăr
tăși celorlalți propagandiști metode
le lor de muncă. Temele cuprinse 
în program sînt de o deosebită im
portanță pentru înțelegerea de că
tre propagandiști a principalelor te
ze care vor fi studiate în cursul anu
lui școlar in cercuri și cursuri. 
Printre aceste teme se numără : „Po
litica P.M.R. de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe baza industria
lizării socialiste"; „Creșterea produc-' 
tivității muncii, și reducerea prețului 
de cast: -ТЙНе -de -creștere a pro. 
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost"; „Progresul tehnic în 
economia națională. Sarcinile trasa
te de partid cu privire la introduce
rea tehnicii noi în producție", „Vic
toria insurecției armate de la 23 
August 1944 organizată de partidul 
comunist. Desfășurarea revoluției 
populare în țara noastră. Partici
parea Rominiei la războiul antihitle
rist", „Adîncirea crizei generale a 
capitalismului. Ascuțirea contradic
țiilor în lumea capitalistă"; „Miș
carea comunistă, cea mai influentă 
forță politică a contemporaneității. 
Declarația C.C. al P.M.R. despre 
căile întăririi unității mișcării co
muniste" și altele. Asupra unora din
tre aceste teme se vor organiza se
minarii care vor contribui la adîn
cirea studierii lor și totodată vor 
prilejui un schimb de experiență în- 
Ve propagandiști în ce privește con-

din
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se

afectat pen- 
folosit din
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C. 1OAN
corespondent

La acțiunile patrio- 
participat -mii de 
care au efectuat 

ore de muncă pa- 
cu peste 116 ООО

na le. 
tice au 
cetățeni 
420 154 
triotică, 
ore mai mult decît preve
dea planul muncilor patrio
tice pe întregul an.

La aceste realizări gos
podărești au contribuit în 
mod deosebit cetățenii din 
circumscripțiile deputaților 
Gavrili.u Laura, Stoica Pe
tru, Școlnic Anton care 
au efectuat cele mai mul
te ore de muncă patrio-

Schimb evidențiat 
în întrecere

Printre echipele ..din sec
ția de separare a prepara- 
ției din Lupeni se numără 
și cea condusă de utemis- 
tul Avramescu Petru. Mun
citor harnic și bun orga
nizator al procesului de 
producție, el a condus cu 
pricepere echipa înregis- 
trînd succese semnificati
ve. Prin hărnicia și price
perea 'colectivă, echipa lui 
Avramescu Petru a cuce
rit de 6. ori în acest an 
priiTlul Ioc în întrecerea

ce se desfășoară în cadrul 
sectorului de preparare. 
La acest succes au con
tribuit Szigeti Zoltari. 
Faur Teodor, Pop , Emerit, 
și ceilalți membri ai echi
pei. Tinerii din echipa 
condusă de Avramescu Pe
tru se află la loc de frun
te și în acțiunile de mun
că patriotică de colectare 
a fierului vechi și de în
frumusețare a preparatiei.

4 F. IOSIF 
corespondent

Printre evidențiații în întrecerea socialistă din secția 
bobinaj u?or de Vulcan se numără si Devian
Matilda, lat-o în clișeu executînd rebobinarea anui sta
tor de 12,5 kW.

în 
de

Mineri 
gospodari

Colectivul minei Lonea 
a încheiat luna august cu 
succese frumoase în înde- 

, plinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Prins în 

• întrecere cu .minerii celor
lalte "exploatări carbonifere 
din Valea Jiului, colectivul 
minei Lonea’ s-a clasat pe 
primul 
dovedit 
mineri 
podari 
minelor

sînt
în-

fost

harnici, 
pricepufi 
cum și cea de la Jieț 
acum curate și bine 
treținute. La Jieț a
amenajat un loc de depo
zitare a fierului vechi, a- 
gitația vizuală a fost în
noită și axată pe proble
me concrete și la ordinea 
zilei; s-au făcut alei pre
sărate cu zgură roșie etc. 
Totul dovedește că aici lu
crează un mănunchi 
adevărati gospodari.

Preocupări ale chimjștilor 
de la T. C. Paroșeni

Intr-una din clădirile „cetății luminii" din Paroșeni 
se află secția chimică. Colectivul acestei secții sfe preo
cupă în permanență de menținerea unui regim ’ chimic 
optim în ciclul apă-abur de la cazane și turbine.

De ani de zile o problemă de o deosebită importanță, 
care a stat în atenția colectivului secției chimice a fost 
reducerea indicelui de coroziune de la agregatele de 
bază (cazane și turbine). Ultimele verificări și măsu
rători au demonstrat că la T. C. Paroșeni. coroziunea 
a scăzut în acest an cu 37 la sută la cazane, și eu 65 
la1 sută la turbine,- fapt care aduce după sine prelungi
rea vieții agregatelor. Acest rezultat se datorește apli
cării unui regim chimic optim, perfecționării regimului 
chimic pnterior folosindu-se în acest scop metoda nouă 
de alcalinizâre a apei. In elaborarea principiilor de 
piicare a acestei metode, un merit deosebit îi revine 
varășului ing. Ungureanu Constantin, șeful secției.

Chimiștii termocentralei Paroșeni au contribuit
mare măsură și la punerea în funcțiune a noului agre
gat de 150 MW, verificînd tot timpul, prin analize de la-

ROBERT MARTINA 
șef de tură 

T. C. Paroșeni

a- 
to-

în

loc. Lonenii s-au 
însă nu numai 

harnici, ci și gos- 
pricepuți. Incintele 
Cimpa I și II pre- (Continuare în pag. 3-a)

566 tone cărb une peste plan este rezultatul cu care se mîndrește brigada lui loniță Au
relian de la mina Petrile.

IN CLIȘEU: înainte de intrarea in mină, brigada lui loniță se . sfătuiește asupra sar
cinilor.

(Continuare în pag. 3-a)

La turnătoria U.R.UM. Petroșam 
muncitorii conduși'de maistrul tojpi- 
tor Popeșcu.. Mihail muncesc cu pri
cepere și elan pentru realizarea sar
cinilor de producție. In atenția lot 
stă îmbunătățirea continuă a pieselor 

. turnate.
In clișeu: Tov. Popescu Mihail 

luînd proba unei șarje de oțel nece
sare verificării in laborator.

Cazan și ortacii săi
■ Drumul spre titlul de fruntaș n 45 vagoane cărbune 

depășire в Brigada școlarilor
conduse de unIn primăvară, la înce

putul lui martie, conduce
rea sectorului a cerut bri- 
găzii conduse de Cazan 
Stelian să meargă la 
loc de muncă dificil, 
falii. ’ presiune mare 
coperiș frămîntat. Opreliș
ti specifice muncii 
subteran.
Pe cei se 
tacii lui, 
pricepuți, 
nădejde.

— Cunoaștem aceste 
greutăți. Dar. tocmai pen
tru- că ne-am convins de 
puterea de muncă a bri
găzii lui Cazan, am re
partizat-o la acest loc de 
muncă, ne-a spus șeful 
sectorului, inginerul Miha- 
lache. .

. După puține zile de 
muncă, realizările brigăzii 
de la abatajul cameră nr. 
11 dovedeau că aici tre-

burile sînt 
Qm hotărît.

un 
cu 
și

★
cu peste

din 
Cazan a primit, 
bizuia ? Pe or- 
băieți tineri și 
toți oameni de

In urmă 
ani, terminînd stagiul 
litar. Cazan Stelian se în
toarce în satul natal, la 
Dăneț, în apropierea Cra- 
iovei. Dar n-a stat prea 
miilt acqjsă. Aflase în ar
mată, printre altele, des
pre 
pre 
gea 
ner. 
vine la Uricani.
te timp de cinci ani îm
preună cu 
unul dintre 
toinici ai 
de Apostol 
lifică. ajungînd miner șef 
de schimb. Anul trecut, în 
februarie, i se încredințea
ză. conducerea unei brigă
zi. Și tînărul miner a 
dovedit că este demn de

opt 
mi-.

munca minerilor, des- 
Valea Jiului. II atră- 
munca aspră de mi- 
Așa se face că în 1957

Munceș-

titlul de brigadier, că 
pricepe să organizeze mun- . 
ea.

Dar Cazan s-a dovedit 
a fi priceput și la oameni 
nu numai “Ta lucrul din 
abataj. In scurt timp a' 
reușit să facă din brigadă 
un colectiv omogen și har
nic, căreia conducerea' sec
torului , îndrăznește să-i 
încredințeze sarcini mereu' 
mai grele.

Felul calm, 
a munci, l-a 
ortacilor săi.
se găsește de fapt' expli
cația că la abatajul ’ nr; 
11 din stratele 17-18 se 
lucrează în ritm susținut 
și cu spor, că nu este da
tă uitării calitatea cărbu
nelui. că sculele - sînt 
bine păstrate. La fel

FRANCISC VETRO

se
4
J

4I
44
4 r 
t
♦*Pi4i
i
i

ordonat de * 
imprimat și
In aceasta'

Apostol Vasile. 
brigadierii des- 
m'inei. Alături 

crește și se ca-

(Continuare în pag. 3-a)
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a STEAGUL ROȘU

Pregătiri Carnet Bucurii

Interviu CARE E STADIUL 
REPARAȚIILOR ?

întrebarea de mai sus i-am adre
sat-o zilele trecute tovarășului Pan- 
filie Gheorghe, șeiul Secției de în- 
vățămînt a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani.

— Dintre numeroasele probleme 
pe care ni Ie-a ridicat deschiderea 
noului an școlar — a început to
varășul Panfilie — terminarea la 
timp a reparațiilor curente Ia toate 
școlile și a reparațiilor capitale ia 
cîteva din ele se situează pe primul 
plan. Secția noastră de învățămînt 
împreună cu secțiile de gospodărire 
ale tuturor sfaturilor populare oră
șenești și comunale au luat din timp 
masuri pentru începerea și conti
nuarea planificată a reparațiilor. In 
acest sens s-au alocat mari sume de 
bani pentru procurarea materiale
lor și executarea lucrărilor.

— Care este suma totală alocată 
școlilor de către Sfatul popular al 
orașului Petroșani pentru efectua- 
ma reparațiilor curente și capitale ?

— Față de anul trecut această su
mă a crescut considerabil. Numai 

ipentru reparațiile capitale la Școa
la medie din Petroșani și la școlile 

■ generale de 8 ani nr. 1 Petrila și 
nr. 2 Lonea a fost alocată în acest 
an suma de 445 000 lei dintre care 
260 000 lei pentru Școala medie din 
Petroșani. Pentru reparațiile curen
te care se efectuează la toate șco
lile din Valea Jiului a fost aloca
tă suma de 615 000 lei.

— In ce stadiu se află reparați
ile capitale și curente la școli ?

— La unele destul de avansat, la 
altele însă au cam rămas în ur
mă. De pildă, la Școlile profesiona
le din Lupefii și Petroșani, la șco
lile generale de 8 ani nr. 1, 2, și 3 
Lupeni nr. 1, 2, 4 și 5 Petroșani, 
ar. 1 Paroșeni, nr. 1 Petrila, nr. 
2 Vulcan, Școala generală de 8 an!

Se îmbogățește 
baza materială

jî Prin grija partidului și statu- 
lui nostru democrat-popular pen

ii tru tînâra generație, baza та- 
4 terială a școlilor se îmbogățește 
♦ în continuu. Sume mari de bani 
: se alocă In fiecare an pentru în- 
I zestrarea școlilor cu mobilier 
1 nou, cu material didactic, cu di- 
4 ferite aparate și instrumente 
4 pentru laboratoare.

, noua școală cu 16 săli 
de clasă ce va fi dată in folo
sință în Vulcan la începutul a- 
nului școlar, cate va începe pes
te puțin timp, a fost înzestrată 
cu mobilier modern, cu material 
didactic necesar, cu aparate de 
specialitate pentru laboratoare. 
Sălile de clasă mari, spațioase, 
pline de lumină, abia așteaptă 
ziua de 15 septembrie pentru a 
face cunoștință cu primii oas
peți. De asemenea, Școala gene
rală de 8 ani nr. 
dată in folosință 
nulul trecut este 
tot necesarul.

In noul an școlar baza mate
rială a școlilor din Valea Jiului 
se va îmbogăți cu material di
dactic in valoare de 280 000 lei. 
Vorbind despre baza materială a 
școlilor, se cuvine să arătăm că 
vechea lacună — neaproviziona- 
rea din vreme cu combustibil a 
unor școli — se manifestă din 
nou și aceasta mai ales la șco
lile mai mici și mai îndepărtate 
de Petroșani cum sînt: Cimpa, 
Bănița, Cîmpu lui Neug și Jieț.

Să nu se uite că toamna a 
venit, iarna e aproape, iar lem
ne nu sînt la toate școlile. Apro
vizionarea completă a școlilor 
cu combustibil trebuie făcută a- 
cum cit timpul mai permite!
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din Urlcăni, reparațiile sînt termi
nate, școlile respective fiind gata 
să-și primească oaspeții 
elevii.

La aceasta și-au adus 
buție importantă, pe lingă construc
tori, și cadrele didactice și condu
cerile școlilor. Merită evidențiate ca
drele didactice Stănescu Alexandru, 
Paraschivoiu Constantin, 
Mihai, Tetileanu Emil, 
Moise, Băjenaru Gheorghe, Văduva 
Constantin. Nu putem spune însă 
același lucru despre alte școli la 
care reparațiile merg anevoios. In 
această situație se găsesc 
din Cimpa, Jieț, Cîmpu lui 
Dîija Măre, Dealul Babji, 
Lupeni, nr. 3 Petroșani, nr. 
nea și chiar Școala medie din Pe
troșani.

— Care sînt cauzele rămînerii în 
urmă a reparațiilor la aceste școli ?

— La unele din ele reparațiile au 
inceput mai tîrziu decît era planifi
cat,, aceasta și din cauza atnînării 
lucrărilor de către sectoarele l.L.L. 
Puteau totuși fi și aici reparațiile 
într-un stadiu avansat, dar s-a lu
crat și se mai lucrează încă foar
te încet de către constructori. Așa 
este cazul Școlii generate de 8 

ani nr. 4 din Lupeni unde lucrările 
sînt mult rămase în urmă. La alte 
școli s-a simțit lipsa materialelor 
de construcții șl un slab ajutor din 
partea unor sfaturi populare orășe
nești și comunale. Pe alocuri s-a 
manifestat o slabă muncă de orga
nizare și control din partea condu
cerilor școlilor respective și a ca
drelor didactice. Așa este cazul șco
lilor generale de 8 ani nr. 3 Pe
troșani, nr. 2 Lonea, nr. 4 Lupeni 
și a Școlii medii din Petroșani.

— Ce măsuri imediate se impun 
pentru urgentarea reparațiilor și ter
minarea lor la timp?

— Mai multe. In primul rînd ac
celerarea lucrărilor de către con
structori. Apoi ajutorul conducerilor 
școlilor, al cadrelor didactice și al 
comitetelor de părinți pentru efec
tuarea unor lucrări 
putință cum ar fi: 
tenalului didactic și 
amenajarea sălilor, 
înfrumusețarea incintelor școlilor etc. 
De asemenea, chemăm în ajutor sfa
turile populare orășenești și comu
nale, organizațiile de tineret și co
mitetele de temei pentru ca împreu
nă să contribuim la terminarea la 
timp a reparațiilor curente și capi
tale la toate școlile din Valea Jiu
lui.

dragi -

o contri-

Ferenczi 
Pătrașcu

școlile 
Neag, 
nr. 4 
2 Lo-

ce le stau în 
repararea ma- 
a mobilierului, 

pavoazarea lor,

Au mai rămas puține zile pînă 
cînd porțile școlilor se vor des
chide din nou. După o vacanță 
plăcută, odihnitoare, elevii se vor 
reîntîlni cu profesorii lor pentru 
a porni împreună într-un nou aii 
de învățămînt.

Pentru această zi 
toate școlile se 
gătiri.

In pagina de 
pus să urmărim
cut șl ceea ce mai trebuie să se 
facă în școlile din Valea Jiului 
pentru deschiderea în condiții op
time a noului an școlar.

Alături de elevi, fi părinții lor aș
teaptă cu nerăbdare începerea nou
lui an școlar. In aceste glie tși pre
gătesc copiii pentru a păși din nou, 
cu încredere, la învățătură. Le cum
pără ghiozdane, rechizite școlare, u- 
niforme. Și, de la un an la altul, 
parcă, unitățile de librării și papeta
rii sini tot mai bine aprovizionate 
cu cele necesare școlarilor, iar in vi
trinele magazinelor de confecții spe
cializate descoperi cu duioșie unifor
me școlare mâi frumoase, lucrate cu 
mai mult gust, cu пий multă fantezie.

pentru copii
— Și culori, și sugativă — com

pletă de Ungă tejghea un băiat. Ai 
uitat că-mi trebuie și culori, mă
mică ?

Și alți și alți cumpărători mari și 
mici se perindă zilnic prin unitățile 
de papetarii și librării pentru a pro
cura rechizite școlare...

...— Au venii cărțile la școală —- 
li se adresă Petrică prietenilor de 
jbabă. Mergem să le vedem ?

— Mai încape vorbă. Haidem,
Șl tiu zbughit-o spre Școala gene

rală de 8 ani nr. 4 din Petroșani

fac

Sarcini
Zilele care au rămas pînă la des

chiderea noului an școlar Sînt puți
ne. De aceea, în această scurtă pe
rioadă de timp, cîteva sarcini mai 
importante, reieșite cu ocazia re
centei întîlniri a directorilor școlilor 
generale de 8 ani și profesionale, a 
președinților sfaturilor populare oră
șenești și 
teritoriali 
ai secției 
Petroșani
membru al Biroului Comitetului re
gional de partid, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, trebuie îndeplinite.

comunale, a instructorilor 
și inspectorilor metodiști 
de învătămîht a orașului 
cu tovarășul Lazâr David,

solemnă în
intense pre-

față
ceea ce s-a fl-

ne-am pro-

A ccelerarea de către construc- 
z x tori a ritmului reparațiilor 

curente și capitale la școlile unde 
lucrările au rămas în urmă, precum 
și a ritmului lucrărilor de extindere 
a spațiului școlar.

A provizioharea tuturor școlilor 
* cu cantitățile necesare 

combustibil și adăpostirea lai în 
cuti corespunzătoare pentru a fi 
rit de intemperiile iernii.

de
lo-
fe-

A sigurarea condițiilor optime
* ' cazare și de viață noilor 

dre didactice care vor fi repartizate 
în școlile Văii Jiului.

de
ca-

de-I ntensificarea acțiunii de_
1 pistare a tuturor copiilor de 

vîrstă școlară și înscrierea lor 
clasa I-a, precum și a acțiunii 
înscriere în clasa 
care au terminat 
a Vil-a.

în 
de 

a VlII-a a elevilor 
în aeest an dusa

★

Am asistat in aceste zile premer
gătoare deschiderii noului an școlar 
ta cîteva dialoguri între copii. In fața 
magazinului pentru cei mici „Țăndă
rică" se opriseră deunăzi două fetițe 
— colege de clasă dapă cite am în
țeles din discuțiile lor. Cu chipuri 
plăpînde, arămii de soarele și nisipul 
fierbinte al litoralului, unde și-au pe
trecut cile două săptămlni împreună 
ou părinții, discutau acum despre 
noul an școlar pe care îl vor începe 
în curind. Pe fețe li se citea bucuria 
copilăriei fericite pe care o trăiesc. 
Nu se mai saturau să privească uni
formele școlare din

— Mia, tu ți-ai 
formă ?

încă Пи. Ieri
Eforie., Dar chiar типе vin cu mă
mica să-mi cumpăr, tmi plac atît de 
mult... Dar tu?

— Am cumpărat de săpiămtna 
trecută. E minunată. Nu vii s-o 
vezi ?...

...— Vă rog două caiete de cali
grafie, două de aritmetică, un penar, 
o sticluță
ceea.

al costului ma- 
vor fi acordate 

clasele l—VIII 
numai in Valea

vitrine.
cumpărat uni-

am venit de la

de cerneală, fi servieta o-

Intr-una din clase, sute de manuale 
școlare, frumos copertate, așteaptă 
ziua.de 15 septembrie pentru a fi îm
părțite școlarilor,

Păcind un calcul 
mialelor școlare ce 
gratuit elevilor din 
in acest an școlar
Jiului, aflăm cifra de aproape 600000 
lei, o dată și jumătate mai mult decît 
în anul școlar 1962—1963 și de două 
ori mai mult decît în Oftul șcplar 
1960^-1961.

Fotoreporterul nostru n-a scăpai 
ocazia să surprindă pe pelicula foto
grafică bucuria cîtorva copii la oe- 
derea manualelor școlare intr-una 
din sălile Școlii generale de 8 ani 
nr. 4 din Petroșani.

Doinița Faran (prima din stingă), ; 
abia a împlinit 7 ani. La 15 septem- ' 
brie va păși pragul clasei l-a. Poate 
și de aceea este atît de bucuroasă. 
Cartea pe care o are acum în mină 
va fi a ei, de tot, peste cîteva zile.

*,

Generalizarea învățăm în tu lui de 8 ani
ѴИІ-а a tuturor absolvenților din 
acest ăn ai clasei a VII-a, îneît fie
care elev să termine cele 8 clase de 
învățămînt obligatoriu. In această 
direcție, o atenție deosebită trebuie 
acordată fetelor și îndrumării 
spre frecventarea în cohtinuate 
școlilor medii și profesionale.

Paralel cu înscrierea elevilor 
clasa a VIII-a, în aceste zile,

Deschiderea anului școlar 1964— 
1965 marchează un eveniment deo
sebit de important în istoria școlii 
romînești — încheierea procesului de 
generalizare a învățămîntolui obli
gatoriu de 8 ani. Acest lucru Vine 
să confirme dezvoltarea pe care a 
luat-o învățămîntul în țara noastră 
în anii regimului democrat-popular, 
vihe să înscrie o nouă etapă în re
voluția culturală a poporului nostru.

încheierea procesului de generali
zare a învățămîntalui obligatoriu de 
8 ani atrage după sine mărirea nu
mărului elevilor și al cadrelor di 
dactice. In această direcție o pro
blemă importantă este înscrierea e- 
levilor care au absolvit anul acesta 
clasa a Vll-a în clasa а ѴІП-а și re
partizarea din vreme la școli а ca
drelor didactice tinere, proaspăt ab
solvente ale facultăților și ale școli
lor pedagogice.

Este necesară o muncă șusțiâtifă 
de lămurire și înscriere în clasa a

ier
a

№ 
se 

face recenzarea copiilor de virată 
școlară, îneît nici un copil să nu ră- 
mînă neșcolarizat.

Desigur, creșterea numărului ele
vilor — peste 20 000 în noul an 
școlar — atrage după sine și creș
terea numărului cadrelor didactice 
cu o pregătire corespunzătoare. Pen
tru acest lucru, secția de învăță- 
mint a Sfatului 
Petroșani a luat 
necesare. Celor 
didactice cate au

partizate în toate școlile conform’ 
necesităților.

De asemenea, creșterea numărului 
elevilor implică și lărgirea spațiului 
școlar prin datea în folosință a nu
meroase săli de clasă la majoritatea 
școlilor, fie prin construcții noi, fie 
prin amenajări. La Cîmpu lui Neag 
ae vor da în folosință la începutul 
anului școlar două săli de clasă, la 
școlile de 8 ani nr. 1 și nr. 2 Lupani 
— două săli de clasă, la școlile de 
в ani nr. 4 și nr. 6 din Petroșani 
două sili 
ani nr. 1 
la Școala 
două sili
clasă se va da în folosință la Ani- 
noaat, Cimpa, Jilț, DQja Mare, 
Iul Bibi), la școlile de 8 ani 
și nr. 5 Lupeni, nr. 2 Vulcan 
vidia).

La unde din aceste școli,
săli de clasă sînt terminate, amena
jate complet. La altele însă lucrările

de clisă, la Școala de 8 
Petrila — 3 săli de dală, 

de 8 ani din Bănița — 
de clasă. Clto o sală de

Dea-
nr. 4
(Cri-

noile

popular orășenesc 
din timp măsurile 

aproape 700 cadre 
funcționat în anul

școlar trecut li se vot adăuga în noul 
an școlar încă 100, care vor £ re-

-de amenajare merg foarte încet, sau 
chiar nici n-au început.

O nouă unitate școlară se va da 
în folosință în cursul anului școlar 
1964—І 965 în satul Slătioara. Lu
crările au îheeput, dar trebuie inten
sificate. Se cere și din partea locui
torilor satulukmai mult sprijin Ia 
construirea școlii pentru capiii lor.

De asemenea,, trebuie Intensifica
tă, în aceste zile, acțiunea de deli
mitare a circumscripțiilor școlare.

Prin eforturi comune, conducerile 
școlilor, cadrele didactice, împreună 
cu comitetele de părinți au sarcina 
de a urgenta terminarea noilor săli 
de clasă și amenajarea lor corespun
zătoare, îneît Să-și poată primi oas
peții încă din prima zi de școală.

încheierea procesului de generali
zare a fnvățămîntului obligatoriu de 
8 ahi ithpune 
dtrea spațiului 
condiții optime 
narai generații 
cialiste.

cu rigurozitate extirp 
școlar și crearea de 
pentru învifâttirl ti- 
a patriei noaatre so*

Pagină realizată de 
DUMITRU GHEONEA

ziua.de


3STEAGUL ROȘU

Le I.P.I.P. Ll- 
vezeni se fac 
reparații ia di
ferite utilaje 
pentru asigura
rea bunei lor 
funcționări.

IN CLIȘEU: 
Lăcătușul Po
pescu Ioan, îm
preună cu doi 
ajutori execută 
cu atenție revi
zia unei maca* 
rale.

CAZAN Șl ORTACII SAI
(Urmare din pag. 1-ăJ

ca multe brigăzi de la mina Uri
cani, oamenii de la abatajul nr. 11 
an aplicat și continuă să aplice cu 
succes inițiativele „două cîmpuri pe 
schimb și aripă" și „scoaterea unei 
fîșii frontal, în retragere". Realiză
rile nu s-au lăsat așteptate. Depă
șirea sarcinilor de plan în flecare 
lună, (cu depășirea cumulată în 
opt luni se pot încărca 45 dă Va-

л'

РіікШіі ale tiiiiiilloi 
le ia î. (. Paioseoi

(Urmare din pag. l-a)

borator spălarea acidă, spălarea al
calină și pasivizarea cu hidrazină 
a cazanelor. Cei patru șefi de tură 
și mecanicii Filip Liviu, Csabay Ște
fan și Pelin Ioan, conduși de tehni
ciană Dina Maria, își au meritul în 
această muncă desfășurată.

La fel și șefii de tură Petrescu 
Floriei, Brăgău Nicolae și ceilalți 
acționează de urgență în cazul sur
venirii unor dereglări în exploatare 
pentru normalizarea regimului chi
mic la agregatul dereglat. In acest 
scop ei se folosesc din plin de re
zultatele analizelor de laborator.

Lupta pentru un regim chimic op
tim și economic este obiectivul prin
cipal al întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în cadrul secției. Chi- 
miștii de aici se pot mîndri că în a- 
cest an au realizat economii însem
nate ]a reactivi, prin reducerea con
sumului de fosfați de la 0,030 
kg/MWh la 0,024 kg/MWh și al con

i’ aumului de sare industrială de la 
0,50 kg/tone apă tratată la 0.29.

Pe anul 1963 mai mult de jumă
tate din efectivul secției chimice a 
fost declarat fruntaș în întrecerea 
socialistă, iar în acest an numărul 
evfdențlâților este în continuă creș
tere.

La succesele obținute pînă acum, 
colectivul secției este hotărît să a- 
dauge altele, să-și aducă din plin a- 
portul alături de energeticienii din 
Paroșeni, la îndeplinirea integrală 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă.

Initiative ce trebuie extinse
La buna aprovizionare a oameni

lor muncii cu mărfuri de sortimente 
cît mat variate, servite prompt și 
conștiincios o contribuție prețioasă o 
pot aduce atît cumpărătorii cît și 
lucrătorii din comerț. Prin propune
rile șl sugestiile lor, oamenii muncii 
contribuie la înlăturarea deficiențe
lor. In rîndurile de mai jos ne vom 
ocupa de două inițiative a căror a- 
piicare și extindere duce la îmbună
tățirea muncii.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular din Uricani a luat inițiati
va ca de flecare dată cînd se sem
nalează unele lipsuri în aprovizio
narea șl deservirea populației să or
ganizeze consfătuiri între gestionarii 
unităților comerciale și consumatori. 
O asemenea consfătuire a avut loc 
recent în sala clubului din localitate. 
Participant!! la discuții, printre care 
tovarășii Herbei Gheorghe și Robes- 
Cu Nicolae au venit Cu propunerea 
ca la magazinul alimentar nr. 79, 
pentru evitarea aglomerației. Să se 
Organizeze lucrul pe două schimburi. 
La rîndul ei, deputata Brănescu Sil
via a propus conducerii T.A.P.L. 
Petroșani să studieze posibilitatea

goane; un tren de cărbune), reali
zarea de randamente superioare ce
lor planificate cu 0,70-1,40 toile pe 
post, viteze de avansare lunare de 
130-140 metri liniari sînt rezultate 
cu care se pot mândri întreaga bri
gadă. In întrecerea dintre brigăzile 
sectorului, micul colectiv condus de 
Cazan a ocupat mereu loc de frun
te, în acest an reușind să dețină 
lună de lună fanionul purpuriu 
evidențiat. Aspiră prin urmare 
titlul de brigadă fruntașă.

Brigadierul îți vorbește cu 
pect, cu dragoste, despre ortacii

Ii cunoaște bine pe toți și le 
apropiat. Așa afli că Ion Co- 
trece drept unul din cei mai 
mineri din sector. Că Simon

de 
ia

res-

săi.
este
man
buni
Victor, Bădln Tudor și Coman au 
absolvit cu succes școala de mi
neri în anii trecuți și acum sînt șefi 
de schimb, oameni de bază ai bri

Pregătirea de vară
(Urmare din paq l-a)

ș.a.
ca

fața 
nou- 
frec- 
tre-

peni, de la preparația Petrila 
Este necesar să se ia măsuri 
toți propagandiștii să fie prezent! 
cu regularitate la predări și semina- 
rii, să învețe cu stăruință pentru a 
Se prezenta bine pregătiți în 
cursanților odată cu începerea 
lui an școlar. Pentru ridicarea 
venței, organizațiile de partid 
bule să vegheze ca ta după-amiezi- 
le zilelor de luni, miercuri șl vineri
— cînd se țin cursurile de pregătire
— propagandiștii să nu fie reținuți 
de alte sarcini. In mod operativ, or
ganizațiile de partid stat datoare 
să analizeze cauzele care fac 
unii propagandiști să lipsească 
să ia măsuri de remediere.

Insistînd pentru participarea 
regularitate a propagandiștilor 
cursurile de pregătire, organizațiile 
de partid vor asigura una din prin
cipalele premize pentru desfășurarea 
la un nivel înalt a muncii membri- 

ca

cu
la

înființării unui chioșc eu răcoritoare 
și altele.

La magazinul nr. 77 din Lupani 
cît și la cel din Cimpa s-a luat Ini
țiativa ca la fiecare raion să existe 
o condică de sugestii și evidență a 
mărfurilor ce lipsesc momentan. Cînd 
un cumpărător solicită un produs ce 
lipsește, el este trecut de îndată în 
condică spre a se putea comanda la 
depozit. Spre exemplu, la magazinul 
nr. 77 din Lupeni au fost solicitate 
conserve de pește „Stroming Delicia". 
In acel mottient, sortimentul respec
tiv nu exista nici în depozitul I C R A, 
în schimb aceste conserve existau 
în cantități mari la un magazin din 
Deva. S-a intervenit deci prin direc
țiunea O.C.L. Alimentara și magazi
nul din Lupeni a prfmft 1000 de cutii 
de conserve. Tot în acest mod a fost 
rezolvată și problema plreului de 
castane.

Inițiativele de a organiza consfă
tuiri între lucrătorii din comerț și 
cumpărători și de a nota cu regula
ritate mărfurile ce lipsesc din ma
gazin s-au dovedit bune. Ele vor 
trebui extinse și acolo unde nu stat 
încă aplicate. 

găzii. La îndemnul brigadierului, 
Boțoagfl, Ciobunu, Lihu, Burlacu, 
Oancea, Vitan, toți vagonetari, s-au 
înscris în urmă cu două luni ia 
școala de ajutori mineri. La în
vățătură le este exemplu chiar bri
gadierul. In acest an Cazan va urma 
cursurile clasei а ѴШ*а. Adevărată 
brigadă a școlarilor.

...La mai toate consfătuirile de 
producție, Cazan a fost chemat la 
întrecere de Pop Gavrilă care Con
duce o brigadă cu condiții asemă
nătoare de lucru. După 8 luni, bri
gada lui Pop se află cu rezulta
tele înaintea celei lui Cazan. Dar 
pînă la sfîrșitul anului este Vreme 
Ca această ordine să se schimbe. 
A spus-o de fapt și brigadierul: „Am 
ortaci tineri și harnici și nici nu 
mă gîndesc să pierdem această în
trecere !“.

a propagandiștilor
lor și candidaților de partid de ri
dicare a nivelului lor politic și 
ideologic, de înarmare a lor cu cu
noașterea sarcinilor ce ie revin in 
lupta pentru înfăptuirea cu succes 
a politicii partidului.

I

iI

întreprinderea Comunală Orășenească
ANGAJEAZĂ

— Conducători auto pe gotaxurile de pe piață și pe 
autobuze.

Condiții de angajare :
vechime neîntreruptă în meseria de condu- 
carnet de conducere auto gradul II și gra-

5 ani 
câtor auto, 
dul III.

— Paznici în localitățile Lupeni, Vulcan, Petrifa, Lo 
nea, Uricani.

Condljii de angajare :
stagiul militar satisfăcut, sub arme, etate sub 50 

ani, domiciliul stabil în una din aceste localitâț'-,
— Mecanici auto în orașul Petroșan*, Lupeni șl Vulcan 

Condiții de angajare f
profesională sau la locul de 

ani, domiciliul stabil în
calificafi cu școala 

muncă, vechime peste 3 
din aceste locaiităp.

Informații se pot primi iilnic de la sediul în
treprinderii din Petroșani str. Republicii nr. 27, te
lefon 528 și 529.

una

0. C. L. Produse industriale Petroșani 
SERVlCiUL COMERCIAL

Anunfă părinții
а—О В—a—IX muu ăl ooQOQOQl QOQQQOUv goGOMOO

In magazinele de confecții spe
cializate se găsesc în cantita(i 
suficiente, de toate mărimile, 

IMFOBMIi ȘCOLARE
Vînzarea se face și cu piaia in rate. 

Procurați-vă din I mp uniformele |cola< 
re pentru copiii dumneavoastră 1

H
«I

Activitate culturală bogată
Printre realizările de seamă în

făptuite la Petrîla în anii noștri se 
numără și clubul muncitoresc. Focar 
de culturalizare ă meselor, el este 
dotat cu o sala modernă de cinema
tograf, bibliotecă, mese de șah, săli 
pentru biliard, pentru repetițiile for
mațiilor artistice etc. Zilnic mineri, 
preparatori și alți muncitori din o- 
rașul nostru se îndreaptă cu drag 
spre club pentru a-șl petrece timpul 
liber plăcut și instructiv.

Biblioteca clubului dispune de 
11 736 volume și se îmbogățește lună

In Editura politică
au apâruf :

Dicționar enciclopedic 
romfn

Voi. 2 D-J

Lucrarea definește și tratează no
țiuni de bază ale științelor naturii și 
tehnicii, ale științelor sociale, ale ar
tei și literaturii, cuprinde date esen
țiale despre evenimente istorice mai 
importante, despre continente și 
țări, despre marile personalități po
litice și culturale, lămurește succint 
termeni reprezentînd nume proprii 
și hume comune întîlnlte frecvent 
în literatura științifică, beletristică 
și politică ele.

Hermes cutreieri lumea
de B. STOIAN

Lucrarea analizează condițiile ca
re au necesitat organizarea Confe
rinței pentru comerț șl dezvoltare de 
la Geneva, importanța dezvoltării 
comerțului mondial pentru progresul 
economic al tuturor țărilor. Autorul 
tratează dinamica ccgnerțului mon
dial, implicațiile existenței grupări
lor economice regionale asupra dez
voltării comerțului internațional, a- 
vantajele organizării unui comerț 
liber pentru toate statele.

Totodată, se arata poziția R.P.R. 
și contribuția sa pozitivă la elabo
rarea principiilor care stau la baza 
cooperării economice între state.

lîîîîl

i

r

de lună cu noi cărți. Cei peste 2000 
de cititori permanenți au împrumu
tat și citit anul acesta peste 15 000 
de volume. Biblioteca se mindrește 
cu cititori ca Bauer Adalbert, Gro
za Eugenia, Topor Augustin, Haida
mac Nicolae, Haidamac Oheorghe, 
Buday Qheorghe, Farkaș Zenovla și 
multi alții. Colectivul bibliotecii a- 
cordâ o atenție deosebită concursu
lui Iubiți cartea" care cuprinde 
sute de tineri șl vîrstnlcl. Nu de 
mult, un număr de 64 noi înscriși 
au devenit purtători ai acestei in
signe. Printre ei se numără Orban 
Gabriela, Bordei Constantin, Olaru
Nicolae, soții Găină Petru și Vale
ria. Haleiuc Constantin, Crișan Petru.

Tot în cadrul bibliotecii sînt orga
nizate diferite manifestări ca: sim
pozioane literare, recenzii asupra u- 
nor cărți tehnice, seri de basm și de 
poezie, informări politice, jocuri și 
ghicitoii pentru pionieri.

Formațiile artistice se pregtHeso 
pentru a prezenta pe scenă piese, 
jocuri și cîntece legate de munca și 
viața nouă a minerilor din patrii 
noastră Corul, orchestra semisimfo- 
nică. orchestra de muzică populară 
și aceea de muzică ușoară, soliștii, 
echipele de dansuri brigăzile artis
tice de agitație care cuprind în total 
peste 300 de artiști amatori au pre
zentat și prezintă în față oamenilor 
muncii spectacole frumoase și plina 
de conținut.

De remarcat este faptul că de le 
începutul anului și pînă în prezent 
la astfel de manifestații culturale au 
participat peste 10 000 de oameni ai 
muncii.

C. BADUȚA 
corespondent

PRS82AM DE DADI3
5 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,06 Cîntece și jocuri popu
lare, 9,10 Muzică ușoară, 9,40 Me
lodii populare, 10,30 Muzică ușoară,
11.30 Muzică de estradă interpretată 
de soliști vocali, 12,03 Melodii popu
lare de pe meleagurile moldovene, 
13,15 Interpret! romîni de muzică 
din operete, 14,10 „Săptămîna mu
zicii bulgare" ■— program de muti
că populară, 15,30 Actualitatea lite
rară în ziarele și revistele noastre,
16.30 Valsuri Interpretate de* fanfară,
17.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova. 18,05 Din creația de muzică 
ușoară a compozitorului Ion Vasi- 
lescu, 18,30 Almanah științific, 18,55 
Concert pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă, 20,10 Melodii populare 
cerute de ascultători, 20,30 Pe teme 
internaționale, 20,40 Muzică de dans,
21.30 Program de romanțe, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,36 Muzică din operetele lui Elly 
Roman și Florin Comișel, 9,03 Me
lodii populare, 9.30 Roza vînturilor 
(reluarea emisiunii din 2 septembrie),
10.30 Opera „B’aise ciubotarul" de 
Philidor, 12,05 Muzică ușoară гопй- 
nească. 12,30 Lecția de limba engle
ză. Ciclul II (reluarea emisiunii din 
4 septembrie), 13,30 Cu cîntecul țt 
jocul prin lumea întreagă, 14,00 Mu
zică ușoară, 15,05 Melodii populare, 
16,00 Soliști și formații de muzică 
ușoară care ne-au vizitat țara, 17,10 
Mutică popular#, 18,25 Pagini din 
operete 19.05 Muzică de dans, 19,30 
Capodopere ale literaturii univer
sale . ..Peer Gfht" de Ibsen. Prezen
tare de eoni. univ. Ovidîu Drimba, 
20.00 Festivitatea de deschidere a 
celui de-al Ш-lea concurs și festival 
International „George Enescu" — 
1964. Transmisiune din Sala Pala
tului R.P.R. a concertului de deschi
dere a Festivalului susținut de or
chestra Filarmonicii de stat „George 
Enescu".

CINEMATOGRAFE
•5 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Călătorie în aprilie; REPUBLICA: 
M-am îndrăgostit la Copenhaga; A- 
NINGASa : pisica de mare; PĂRO
ȘI-N1 ■ Mare e -lrun\ (Responsabilii 
cinema I grafebr din Petrîla, Lotlea, 
Iscroni, Vidra Crivldia, Lupeni, 
Btifbătenî «i ! :-i ani nu au trimis 
programarea filmelor pe luna sep
tembrie).
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VIAȚA IATERAAȚIOAALĂ
PROBLEMA CJPRIOTA

Kyprianu sosește
ATENA 3 (Agerpres).
Vineri este așteptat să sosească 

la Atena ministrul de externe al 
Ciprului, S. Kyprianu, care, potri
vit agenției France Presse, urmea
ză să aducă răspunsul președintelui 
Makarios la un mesaj ce i-a fost 
înmînat de ministrul de externe grec,

Declarația iui
ATENA 3 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută miercuri 

la Atena, ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, Stavros Kosfopou- 
los, a făcut cunoscut că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, va pre
lua inițiativa tratativelor în legătu-

Convorbiri anglo-americane
LONDRA 3 (Agerpres).
Joi au început la Forreign Office 

convorbiri anglo-americane în legă
tură cu Cipru. După întreruperea 
tratativelor de la Geneva, aceste 
convorbiri, la care iau parte R. But
ler, ministrul de externe englez, D.

In legătură cu cererea congoleză 
de a amîna Conferința O.U.A.

NEW YORK 3 (Agerpres).
Cererea lui Kasavubu, președinte

le Republicii Congo, de a amîna pî
nă la І7 septembrie sesiunea extra
ordinară a Consiliului , Miniștrilor 
Organizației Unității . Africane este 
apreciată de presa americană' ca o 
manevră tactică. Abia cu cîteva zile 
în urmă Kasavubu îl solicitase pe 
Diallo Telli, secretarul generai al 
O.U.A., să urgenteze convocarea se 
siunii. dată fiind, „situația critică 
din Congo". După cît se pare, as
tăzi Chomue și Kasavubu speră că, 
după ocuparea orașului Albertville 
de trupele lor, conduse de merce
nari albi, va fi mai avantajos de a 
se continua operațiunile în condiți
ile inactivității Organizației Unității 
Africane

☆

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres).
Cererea congoleză privind amîna- 

rea pînă la 17 septembrie a confe

A începui fabricarea 
unui nou tip de tractor

BELGRAD 3 (Agerpres).
După cum anunță agenția Ta

iling, la „întreprinderea industria 
de motoare și tractoare" din Bel
grad a început fabricarea în serie a 
unui nou tip de tractor „I. M. T.-555".

D E
Descoperiri arheologice 

în comuna Gagarino
LIPEȚK 3 (Agerpres).
In timpul săpăturilor arheologice 

efectuate lingă comuna Gagarino din 
regiunea l.ipcțk, a fost descoperită 
o statuetă de femeie, confecționa
tă cu 40 00Ѳ de ani în urmă, din 
colți de mamut.

In aceeași regiune, au fost găsite 
anterior și alte opere de artă stră
veche executate din colți de mamut. 
Tot aici, a fost găsită o paletă din 
piatră, humă roșie și vopsele natu
rale ale unui pictor antic.

Săpăturile arheologice lingă co
muna Gagarino continuă.

Primul submarin 
din aluminiu

NEW YORK 3 (Agerpres).
La șantierele navale din Groton 

(Connecticut) a fost lansat pri
mul submarin din aluminiu „Lu- 
miniaut". Submarinul are un echi

astăzi la Atena
P. Sarufalias săptămîna aceasta Ia 
Nicosia din partea primului minis
tru Papandreu.

In mesajul lui Papandreu, rela
tează aceeași agenție, se subliniază 
că orice măsuri unilaterale în legă
tură cu situația din Cipru ar putea 
avea consecințe grave.

Kostopoulos
ră cu schimbarea celor 250 de sol
dați ai contigentului turc aflat In 
Cipru. Ministrul de externe grec a 
anunțat, de asemenea, că Spyros 
Kyprianu, ministrul de externe al 
Ciprului, va sosi din nou la Atena 
la 4 septembrie,

Sandys, ministrul englez pentru pro
blemele Comrhonwealthului și colo
niilor, precum și fostul secretar de 
stat al S.U.A., Dean Acheson, sînt 
menite să coordoneze poziția celor 
două state față de problema Ci
prului.

rinței miniștrilor de externe ai ță 
rilor africane consacrată examinării 
situației din Congo, nu a putut fi 
acceptată de secretariatul Organiza
ției Unității Africane deoarece, pe 
de o parte, a sosii prea tîrziu, iar 
pe de altă parte, urgența proble
melor care urmează a fi dezbătute 
a fost recunoscută de toate țările, in
teresate, transmite agenția France 
Presse. Referindtt-se la motivele ca
re au determinat guvernul congolez 
să ceară această amînare. agenția 
Reuter relevă, citînd cercurile di
plomatice din Leopoldville, că el ar 
dori ca trupele guvernamentale să 
obțină între timp o serie de suc
cese pe plan militar în lupta împo
triva răsculaților pentru a se prezen
ta cu o poziție mai puternică la 
conferință.

Creație a inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor de la întreprinde
rea amintită, noul tractor de 50 CP 
poate fi folosit în agricultură, silvi
cultură, construcții și ca vehicul ru
tier.

P R E T U T I N
paj de trei persoane dar poate tran
sporta 15 persoane și este capabil 
să opereze pînă la o adîncime de 
4 500 metri.

„Ahimimaut" a fost proiectat ca 
un laborator de cercetări submarine 
și va putea executa eventual la mare 
adîncime lucrări de racordare a ca
blurilor și de sondaje petroliere. Sub
mersibilul, care a fost construit de 
firma „General Dynamics", va in
tra în folosință în primăvara anului 
viitor.

Din timpul romanilor
BELGRAD 3 (Agerpres).
Cu prilejul unor săpături efec

tuate la Bela Palanka, au fost dez
gropate două cavouri neobișnuite, 
acoperite cu cărămizi ovale, de cu
loare roșie, în mărime de 50 cm 
fiecare. In cavouri s-au' găsit sche
lete omenești destul de bine păs
trate.

Se presupune că aceste, cavouri 
datează din timpul romanilor, care

Intîlnirea pe tema 
„Cum se va trăi mîine"

GENEVA 3 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Geneva, la deschiderea întilnirii internaționale pe te

ma „Cum se va trăi mîine". cunoscutul savant-atomist american Robert 
Oppenheimer s-a pronunțat în favoarea unui larg schimb internațional de 
informații în domeniul cercetărilor nucleare. El a lansat în acest sens un 
apel puterilor nucleare.

Oppenheimer a subliniat apoi, referindu-se la problema dezarmării, că 
întreaga lume este interesată în completa lichidare a pericolului unui răz
boi atomic.

Ea deschiderea sesiunii a luat, de asemenea, cuvîntul conf. univ. Va
lentin Lipatti care participă ca invitat.

Reducerea fondurilor bugetare pentru N.A.S.A.
WASHINGTON 3 (Agerpres).
James Webb, directorul Adminis

trației naționale pentru aeronautică 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a declarat că au fost a- 
bandonate planurile zborurilor spre 
Marte prevăzute pentru anul 1965 
și a fost micșorat programul de 
explorare a Lunei, din cauza redu
cerilor ’ bugetare. El a arătat că o 
navă cosmică perfecționată, de ti
pul „Mariner", va fi pregătită pentru a

R. Kennedy
WASHINGTON 3 (Agerpres).
Ministrul de justiție al S.U.A., 

Robert Kennedy, șl-a prezentat, joi 
demisia președintelui Johnson, în 
legătură cu desemnarea . sa drept 
candidat democrat la postul de se
nator din partea statului New 
York la alegerile de la 3 noiembrie.

Potrivit agenției Associated Press,

GREVE ÎN LI BA N
BEIRUT 3 (Agerpres).
Joi dimineață, tmiricîftrii și func

ționarii societăților petroliere din 
Liban au declarat b grevă turnantă 
în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice. Pentru moment, greva afec
tează numai două societăți de dis

Evenimentele din
SAIGON 3 (Agerpres).
Joi s-a înapoiat pe neașteptate la 

Saigon și și-a reluat funcția de prim- 
ministr.u generalul Nguyen Khanh. 
El s-a aflat „la tratament" în locali
tatea Dalat. In cursul unei confe
rințe de presă ținută la puțin timp 
după sosirea sa în capitala Vietna
mului de sud, generalul Khanh a de
clarat. după cum menționează agen
ția U.P.I., că „se simte bine. A- 
genția Reuter relatează că în cele 
cinci zile cît s-a aflat. în localitatea 
Dalat „pentru tratament". Khanh 
a primit noi asigurări de sprijin 
din străinătate, după care a revenit 
Ia viața politică. Postul de radio 
Saigon a afirmat că joi el a avut

PENI
aveau la Bela Palanka, sub numele 
roman Remiziana, fortificații pentru 
apărarea granițelor lor răsăritene.

Un episod dramatic 
neobișnuit

NEW YORK 3 (Agerpres).
Un șlep de proveniență engleză, 

care a fost vîndut unui armator 
grec și. navighează sub pavilion pa
namez, a cunoscut un episod dra
matic neobișnuit: echipajul a de
clarat greva foamei în semn de pro
test împotriva tratamentului la care 
îl supune căpitanul vasului. Un re
prezentant al marinarilor a declarat 
că echipajul nu a primit de 6 luni 
salariu, i se refuză orice asistență 
medicală. iar hrana este foarte 
proastă. .Marinarii au încercat de cî- 
teva ori să părăsească șlepul Ar
chon Raphael, dar nu au izbutit 
ceea ce i-a determinat să declare 
greva foamei.

fi lansată spre Marte, dar această 
experiență va putea avea loc abia în 
anul 1969. Totodată, el a declarat că 
N.A.S.A. va continua eforturile pen
tru trimiterea unui om în Lună spre 
sfîrștful actualului deceniu.

Directorul N.A.S.A. a precizat că 
aceste modificări ale planurilor au 
trebuit să fie făcute. întrucît Con
gresul a redus cu 195 milioane do
lari fondurile bugetare cerute pentru 
N.A.S.A. de președintele Johnson.

a demisionat
președintele Johnson nu a indicat 
încă cine va deveni succesorul lui 
Kennedy. Se. consideră însă că nu
mirea acestuia va fi anunțată' după 
alegerile din . noiembrie. Pînă atunci 
Ministerul Justiției va fi condus de 
Nicholas Katzenbach, care în pre
zent deține postul de adjunct al 
ministrului justiției.

tribuire a petrolului și o rafinărie, 
dâr sindicatele au anunțat că, în Ca
zul în care revendicările lor nu vor 
fi satisfăcute într-un termen scurt, 
mișcarea grevistă va căpăta un ca
racter general. -

Vietnamul de sud
întrevederi cu Thion Tam Chan u- 
nul din conducătorii cercurilor bu
diste căruia i-a promis că va re
nunța la arestarea budiștilor și va 
înceta persecuțiile împotriva lor. Po
trivit agenției ■ Reuter, triumviratul 
aflat la putere în prezent „este pe 
cale de dizolvare" și urmează să 
fie înlocuit printr-un comitet for
mat din 15 persoane, care să de
semneze pe membrii viitorului gu
vern civil al Vietnamului de sud.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
LONDRA. — Lionel Bernstein, 

care a fost inculpat in procesul de la 
Pretoria al liderilor mișcării de eli
berare din Africa de sud, a sosit 
miercuri seara la Londra, însoțit de 
soție și de doi fii. El a fugit din 
Johannesburg, renunțtnd la garanția 
de J 000 lire sterline ce s-a plătit 
pentru el. La sosire, Bernstein a de
clarai că a trecut pe jos, împreună 
cu familia, frontiera sud-africană 
spre Bechuanaland, de unde a reușit 
să plece spre Anglia și a adăugat 
că autoritățile britanice i-au permis 
să rămînă aici timp de 30 de zile, 
întrucît nici el, nici fiii lui, nu po
sedă pașaport.

LUSAKA. — Ministrul educației 
din Rhodesia de nord, John Mwana- 
katwe, a inaugurat miercuri în orașul 
minier Kitwe cea de-a doua confe
rință anuală a Uniunii învățătorilor 
nord-rhodesieni. Cu această ocazie 
el a anunțat stabilirea de către gu
vern a unui plan privind dezvolta
rea învățămîntului în perioada 
1965-1970, în valoare de 20 milioane 
lire sterline.

BUDAPESTA. — Presa ungară 
relatează că orașul Budapesta nu
mără în prezent 1920 000 de locui
tori. Din anul 1949 pînă la 1 ianua-

VENEȚIA

Simpozion de chimie
ROMA 3 Corespondentul Ager

pres, Octavian Paler transmite :
La Veneția s-a desfășurat un sim

pozion cu tema : „Prepararea și apli
cațiile substanțelor organice mar
cate cu izotopi radioactivi". La 
acest simpozion au participat și 
chimiștii romîni A. T. Balaban, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, P. Frangopol, cerce
tător principal la I.F.A. și A. B. 
Isan, candidat în științe chimice. 
Delegații romîni au prezentat în 
cadrul simpozionului o lucrare des-^ 
pre cercetarea științifică cu izoțcpi, 
în chimia sărurilor de piriliu. ■ 1

S-U.A- Acțiuni în sprijinul 
populației de culoare
NEW YORK 3 (Agerpres).
Recent, au luat sfîrșit acțiunile '■ 

de vară ale luptătorilor pentru drep
turile civile ale populației de cu
loare în statul Mississippi. La che
marea celor mai importante organi
zații pentru egalitatea negrilor, su
te de studenți și profesori americani 
din diferite părți ale țării și-au con
sacrat vacanța de vară sprijinirii 
populației de culoare din acest stat. 
Printre altele, ei i-au ajutat pe ne
gri să se înregistreze în listele e- 
lectorale în vederea participării la 
alegerile din noiembrie. Totodată, 
au fost organizate „școli ale liber
tății". care au fost frecventate de 
aproximativ 3 000 de persoane.

„Tifan-3 A" s-a prSbuțit 
în ocean

CAP KENNEDY 3 (Agerpres).
La Cap Kennedy s-a anunțat că 

cea de-a treia treaptă a rachetei 
„Titan-3 A“, care, pentru cauze încă 
necunoscute, nu a putut să fie pla
sată, marți, pe orbită, s-a prăbuși?^ 
în sudul Oceanului Pacific, cu o vi
teză de 28 000 km/h. •

Aviația militară americană, care 
a efectuat această experiență, a a- 
nunțat că intenționează lansarea u- 
nei alte rachete, de tipul „Titan-3 A“ 
în octombrie sau noiembrie.

rie 1964 populația orașului a cres
cut cu 330 000 de persoane.

OSLO, — Gutmund Harlem, mi
nistrul apărării al Norvegiei, a anun
țat că Norvegia pregătește în mo
mentul de față un contingent de vo
luntari, care ar putea fi pus la dis
poziția O.N.U., în caz de nevoie. El 

•a precizat că acest contingent va cu
prinde 1 300 de soldați și ofițeri.

ROSTOCK- — La șantierul naval 
Rostock (R.D.G.j. a fost lansat un 
nou cargou de 10 600 tone. Nava poar
tă numele luptătorului, antifascist 
Rudolf Breitscheid. Cargoul este cea 
de-a 106-a navă lansată la acest 
șantier naval.

ROMA. — Administrația uzinei 
din Veneția a societății „Breda“ a 
anunțat concedierea „temporară" (pe 
patru luni) a 280 de muncitori. Or
ganizațiile sindicale ale uzinei au. 
declarat imediat grevă, cerînd ca 
administrația să-și anuleze hotărî- 
rea.

LA PAZ. — 25 000 de profesori 
din școlile de stat ale Boliviei au 
declarat grevă. Ei cer majorarea sa
lariilor. In urma grevei, au fost sus
pendate cursurile școlilor.
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