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Consfătuirea cadrelor didactice
prilej de învățăminte

Minerii
își sporesc

Shiiiii ti iele nai fiimaie 
realizări

De ani de zile minerii de la 
Gimpa I se situează la loc de frun
te în întrecerea socialistă cu cele
lalte sectoare aje exploatării. Din 
abatajele acestui sector au fost ex
trase în acest an mai bine dc 9 000 
tone cărbune peste plan. Sporul de 
producție este rodul aplicării judici
oase a măsurilor stabilite în pla
nul M.T.O., asistenței tehnice cali
ficate, aprovizionării Ia timp a bri
găzilor cu materialele necesare și 
vagonete goale.

Toate aceste măsuri, precum și en
tuziasmul minerilor în lupta pentru 
n.ai mult cărbune, au avut o înrîu- 
rire pozitivă asupra creșterii produc
tivității muncii. In cele 8 luni în
cheiate din anul curent, colectivul 
sectorului a realizat o productivitate 
de 1,463 tone cărbune pe post, cu 
135 kg mai mult față de sarcina pre
văzută. In fruntea luptei pentru creș
terea producției și a productivită
ții muncii se situează minerii din 
brigăzile conduse de comuniștii Poli- 
ciuc Dionisie, Farcaș loan, Burdea 
Nicolae și alții.

loneni 
succesele

nească ritmic în tot cursul anului 
sarcinile de plan. Ei au extras și 
trimis pe benzile preparației Petri- 
la, pe baza creșterii productivității 
muncii cu 155 kg cărbune/post, 
aproape 9 000 tone cărbune peste 
plan și să realizeze 268 671 lei eco
nomii la prețul de cost al produc
ției. Cele mai frumoase realizări in 
sporirea producției de cărbune șî 
reducerea prețului de cost le-a ob
ținut brigada lui Danciu Moise, ca
re aplicînd inițiativa „i 
pe schimb și aripă", în 
meră a realizat viteze 
intre 180-192 ntl/lună 
tivitate de aproape 8

,două cîrnpuri 
abatajele ca
de avansare 

și o produc- 
tone/post.

Pe Paza crejlerii 
putallvitilll until

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
plan pe anul, ’.1964, minerii 
J.'eț s-au angajat să extragă 7 000 
tone cărbune peste sarcinile de pro
ducție. Ca urmare a bunei organi
zări a întrecerii socialiste, generali
zării experienței înaintate a frunta
șilor în producție etc. minerii sec
torului V au reușit să-și îndepli-

• de 
din

24 000 lose de tâibOBe 
pute plan si 951 000 lei 

munll
Realizări importante au dobîndit 

și minerii sectoarelor II, IV și, în 
ultima lună, și cei din sectorul III. 
Bunăoară, din sectorul II au luat 
în acest an drumul spre ziuă circa 
5 000 tone cărbune peste plan, iar 
din sectorul IV, pe baza sporirii 
randamentelor cu 103 kg cărbune pe 
post, s-au extras mai bine de 2 000 
tone cărbune în afara sarcinilor de 
producție.

îmbunătățirea permanentă a pro
cesului de producție, munca avîntâtS 
a minerilor în lupta cu straturile 
de cărbune, s-a materializat în fap
tul că, în acest an, colectivul de 
muncitori tehnicieni și ingineri de 
la mina Lonea a trimis patriei 
noastre socialiste 24 000 tone căr
bune peste plan, a sporit produc
tivitatea muncii cu 27 kg cărbune 
post și a realizat 951 000 lei econo
mii la prețul de cost al producției.

Membrul de partid Ciocan Voicu 
se numără printre cei mai buni 
strungari de la I.P.I.P. Livezeni. Pie
sele executate de el sînt de o mare 
precizie ; rebuturile au fost lichidate.

Timp de două zile, la Petroșani, 
și-a desfășurat lucrările consfătui
rea cadrelor didactice din Valea 
Jiului. In cadrul consfătuirii au fost 
dezbătute o serie de probleme le
gate de felul cum s-a desfășurat a- 
nul’ de învățămînt, metodele folosite 
în procesul instructiv-educativ. spo
rirea eficienței lecției, mijloc princi
pal pentru ridicarea nivelului acti
vității instructive în școala de cul
tură generală.

Analizînd aceste probleme, în ca
drul secțiilor pe specialități, cadrele 
didactice au avut posibilitatea să 
stabilească împreună cele mai bune 
căi care să ducă la continua ridica
re a eficienței lecțiilor, . la îmbună
tățirea instruirii și educării elevilor.

Un număr apreciabil de cadre di
dactice. care au luat cuvîntul, au 
subliniat faptul că sporirea eficien
ței lecției depinde in mare măsură 
de felul cum 
se pregătește 
cum este ea 
de pregătirea
rilor și învățătorilor. Toate 
îmbinate cu conștiinciozitatea 
muncă, cu experiența pedagogică ce 
se dobîndeșțe printr-o activitate per
severentă de zi cu zi, cu convingerea 
și pasiunea pentru profesia aleasă, 
cu dorința vie de a-i captiva pe e-

fiecare cadru 
în prealabil, 

tinută în fața 
ideologică a

didactic 
de felul 
elevilor, 
profeso- 
acestea, 

în

Pe șantierul Vulcan

au 
fo- 
ri- 
a-

Al treilea bloc 
în glisare 

Constructorii șantierului Vulcan, 
acumulat o experiență .bcgată in 
losirea cofrajelor glisante pentru 
dicarea blocurilor înalte. După
ceasta metodă . moderna, ei aii ridi
cat' în ultimele luni blocurile D 10 
■și.D 12; fiecare avînd cile 8 etaje și 
72 apartamente.

Ieri, pe șantier, după o pregătire 
temeinică constructorii vu'.căneni au 
început ridicarea 
luî de-al treilea 
fot 8 etaje și 72 
pele de betoniști 
șan Grigore și

todică și pedagogică, fiecare cadru 
didactic trebuie să-și desăvîrșească 
și pregătirea politico-ideologică, con
diție esențială a justei orientări în 
munca de predare și în întreaga ac
tivitate didactică. Cunoașterea pro
fundă a politicii partidului și statu
lui nostru, a problemelor vieții con
temporane, a realizărilor regimului 
nostru democrat-popular dă posibili
tate cadrelor didactice 
vățămîntul de practică, 
zeze lecțiile și, implicit,

să lege în
să
să întăreas

că caracterul educativ al procesului 
de învățămînt.

Alături de pregătirea minuțioasă 
și perseverentă pentru fiecare lec
ție, marea majoritate a participanți- 
lor la consfătuire, în discuțiile pur
tate, au subliniat faptul că al doilea 
factor care trebuie avut în vedere 
este orientarea elevilor pe linia mun
cii proprii, a muncii independente.

Controlul permanent al cunoștin
țelor elevilor, întărirea exigenței fa
ță de pregătirea lor, activitatea per
severentă și sistematică pentru edu
carea simțului de răspundere la e- 
levi față de îndatoririle școlare, față 
de învățătură sînt cîteva din obiec
tivele pe care trebuie să le urmă
rească fiecare cadru didactic în ac
tivitatea sa. In acest scop — s-a a- 
rătat la consfătuire — sprijinul or-

actuali-
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In urmă cu două luni, 
vorbind despre munca bri
găzii pe care o conduce, 
unul dintre minerii sectoru
lui И al minei Lupeni, s-a 
exprimat 'astfel;

— Există în viața omu
lui situații cînd trebuie 
să aleagă din două una : 
ori dă bir cu fugiții, ori 
biruie... Intr-o astfel 
situație ne aflam și 
A trebuit să 
am ales...

Cuvintele 
au exprimat,
numai situația brigăzii sa
le, dintr-unul din cele mai 
mari frontale ale minei, 
ci a sectorului întreg.

Era o perioadă cînd gra-

alegem.

de 
noi.

Și

brigadierului 
de fapt, nu

ficul de producție al mi
nei Lupeni oglindea reali
zări mari pe frontul cărbu
nelui. Erau colective de 
sectoare care aveau în
scrise pe graficul întrece
rii cifre apreciabile, depă
șiri de seamă. Exista însă 
un colectiv ale cărui rea
lizări erau în dezacord cu 
ritmul intens cu care a- 
vansau pe traseele între
cerii celelalte colective. Era 

. colectivul sectorului II care
avea un minus din pri
ma lună,a anului de 1 500 
tone cărbune. Minusul s-a 
menținut 
treguluî 
la finele 
ficul de

de-a lungul în- 
semestru 1. Dar. 
lunii august gra- 
întrecere a con-

semnat în dreptul' sectoru
lui Ii o cifră îmbucurătoa
re : un plus de 3 360 to
ne de cărbune, 
sectorul în fruntea 
mentului hărniciei" 
tregul bazin..

Succesul a fost pregătit 
pas cu pas, zi de zi. Bri
găzile aveau de luptat cu 
greutăți 
țiile de 
rabile : 
rute în
cru, micșorarea 
stratelor. Minerii și-au ales 
însă o cale sigură, pentru

situînd 
„clasa- 
pe în-

impuse de condi- 
zăcămînt defavo- 

lucrări vechi apă- 
fronturile de lu- 

grosimii

I. D.

(Continuare in pag. 3-a)
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Brigada de pregătiri condusă de Mttszfa Alexandru din sectorul II al minei Lupeni 
realizează lună de lună depășiri însemnate. Ea con tribuie astfel la pregătirea din timp 
a noilor fronturi de cărbune, lată un schimb-al brigăzii.

prin glisare ,a ce-, 
bloc, D 11. avînd 
apartamente. Echi- 
conduse de Mogo- 
Vasilesou Ștefan,:, 
fierar-betoniștii lui 
Voicu Gfieorghe, 
dulgherii lui Că- 
piescu Nicolae, 
tîmplarii Iui Co
teț Marin, meca
nicul Ardeleanu 
loan au pornit cu 
avîrit la muncă, 
dornici ca pe baza 
experienței acumu
late, să ridice 
acest bloc în'tr-un 
termen mai scurt 
decît cele ridicate 
pînă acum.

levi. în timpul lecțiilor, sînt .condiții 
esențiale prin care se . poate ajunge 

,1a realizarea'. scopului : urmărit, acela 
al formării omului hop, cu o bună 
pregătire profesională și ch trăsă
turi .ale motalei socialiste. '

Cunoașterea profundă a conținu
tului științific al obiectului pe care-1 
predă, informarea permanentă a pro
fesorului cu. problemele noi în do
meniul specialității respective — așa 
cum s-a subliniat la consfătuire — 
este una din îndatoririle de bază 
ale fiecărui cadru didactic, ale con
ducerilor școlilor.

Tovarășul Mirza loan, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, în cuvîntul său, a arătat că 
pe lîngă pregătirea profesională, me-

gănizațiilor de partid din școli, al 
organizațiilor U.T.M. și de pionieri 
preCum și £el al părinților trebuie 
să' fie nelipsit. O colaborare strînsă 
între organizație, școală și ■ părinți 
ar duce la obținerea de rezultate bu
ne ia învățătură și disciplină de că
tre elevi, ar duce : la înlăturarea 
mediocrității. t :

In cadrul consfătuirii s-au' dezbă
tut și prevederile noului regulănient 
de funcționare a școlii. : E

Participanții la: consfătuire au'a- 
rătat că. noul regulament școlar, 're- 

• prezintă un îndreptar prețios în în

C. COTOȘPAM

(Continuat în pag. 3-a)

Gata pentru primirea elevilor 
și începerea cursurilor

Sarcina principală, care; a 
stat în centrul atenției con- 
ducerfi școlii noastre în peri
oada vacanței de vară a fost ’ 
aceea de a .pregăti școala cu 
toate , cele necesare în. vederea 
deschiderii în bune condițitini 
a noului ari de 
Mai jos voi reda 
măsurile luate de 
Școlii generale de
Uricani pentru deschiderea a- 
nuiui de învățămînt ce va 
începe peste cîteva zile în bu
ne condițiuni.

învățămînt. 
cîteva din 
conducerea 
8 ani din

nut și economii în valoare de 
2 100 lei din bugetul școlii.

Cei 30 000 lei cit am avut 
repartizați pentru, reparații au 
fost folosiți' atît pentru zugră
veli cît și pentru lucrări de 
vopsitorie în ulei.

Au fost luate totodată mă
suri și pentru curățenie astfel 
că în prezent școala este gata 
pentru a-și primi cum 
vine oaspeții.

Aceeași grijă a fost 
festată de conducerea
noastre și pentru școala de 4 
ani din cătunul Firizoni. Și 
aici ău fost terminate zugră
velile interioare și. exterioare, 

a soclurilor 
Un lucru 

că

se cu-

mani-
școlii

este hotărît, ca 
alți ani, să lup- 
formele muncii

Lucrările de reparații 
s-au terminat la timp
Conducerea școlii noastre, 

cu sprijinul comitetului de pă
rinți, a luat o serie de măsuri 
gospodărești privind întreține
rea localului de școală, pre
cum și dotarea lui cu noi ma
teriale.

Spoirea in alb in vacanța 
de primăvară a majorității 
claselor a ușurati mult munca 
dih vară, a făcut ca lucrările 
să fie terminate la timp, și de 
calitate. Totodată s-au obți-

vopsirea în ulei 
și tocurilor ușilor, 
îmbucurător a fost acela 
s-a reușit să se facă împrej
muirea localului de școală. 
Lucrările de împrejmuire au 
fost făcute prin muncă patrio
tică efectuată de cetățenii din 
cătunul Firizoni.

Nici un copil neșcolarizat
Sub această lozincă colec

tivul de cadre didactice al

școlii noastre 
de altfel și în 
te prin toate 
cu părinții pentru ca elevii să
frecventeze cu regularitate 
cursurile, pentru ca nici un 
copil de vîrstă școlară să nu 
rămînă neșcolarîzat.

încă deja începutul lunii 
august s-a efectuat recenza
rea elevilor. Recenzarea s-a 
făcut la toate clasele dar o a- 
tenție deosebită . s-a acordat 
elevilor începători și celor ca
re urmează clasa a VIII-a 
pentru a asigura pe deplin 
generalizarea învățămîntului 
de 8 ani. Cu ocazia . recensă- 
mîntului, cadrele didactice au 
dus și o susținută muncă de 
îndrumare și convingere a pă
rinților . pentru a-și rrirnite

COCHECI VAȘILE 
directorul

■olii generale de 8 ani ,
Uricani

(Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘI

al
Tinerii din sectoarele minei Pe* 

trila reprezintă cea mai mare parte 
dtn totalul angajaților acestei ex
ploatări. Marea lor majoritate aduc 
o contribuție importantă la realiza
rea sarcinilor de producție, întru
nesc însușirile care caracterizează 
pe muncitorii înaintați ai zilelor 
noastre. Ca răsplată a hărniciei și 
priceperii lor, la sfîrșltul anului 1963, 
circa 200 de tineri au fost declarați 
fruntași în întrecerea socialistă și 
tot atîția sînt evidențiați în între
cerea pentru mai mult cărbune 
Alături de cei harnici, sînt și unii ti
neri, ce-i drept puțin la nuffiăr, care 
privesc cu ușurință sarcinile ce le 
revin, nu respectă pe muncitorii vîr- 
stnici indicațiile inginerilor și tehni
cienilor.

Despre necesitatea întăririi conti
nue a disciplinei s-a discutat de
seori în adunările generale U.T.M. 
unde s-a analizat aportul adus de 
tineri la îndeplinirea planului. De 
exemplu la recomandarea comitetu
lui U.T.M. de la mină, organizația 
de bază U.T.M. din sectorul І a 
organizat o adunare generală pa 
tema: ,,Contribuția tinerilor în pro
cesul de producție și comportarea 
lor în muncă". La dezbateri, în 
afară de tineri au participat mai 
mulți tovarăși din organizația de 
partid din sector, din comitetul 
U.T.M. de la mină. Aici, mai întîi, 
au fost evidențiați tinerii care se 
achită conștiincios de sarcinile de 
producție, iar după orele de lucru 
au o comportare demnă. Printre a- 
ceștia au fost menționați utemiștii 
Durbac Nicolae, Florea Pâvel, Ni- 
coară Mihai și alții. Apoi s-a vor
bit despre unii tineri care încă nu 
știu sau nu vor să știe că discipli
na trebuie să fie un atribut al tor. 
Printre aceștia se numără Mariș 
Eugen, Monete Dumitru, Guță Con
stantin și alții, care nu prea își 
îndeplineau sarcinile de producție, 
lipseau de la serviciu sau aveau 
atitudini necorespunzătoare față de 
colegii lor de muncă, fată de cei 
vîistnicî. Ei au fost chemați să dea 
socoteală în . fața tuturora pentru 
faptele lor.

Cu multă atenție au fost ascul
tate în această adunare cele spuse 
de tov. Păduraru Stere, locțiitcnil 
secretarului organizației de partid din

sector, care a arătat că manifestă-
rile de indisciplină îngreunează 
munca colectivului, diminuează rezul
tatele obținute în îndeplinirea sar
cinilor de plan. Tovarășul Pădu
raru a vorbit apoi despre posibili
tățile create de regimul nostru ti
nerei generații și i-a îndemnat pe 
tineri sâ răspundă acestor condiții 
prin muncă entuziastă, disciplină, 

Puterea opiniei de masă, precum 
și munca politico-educativă desfă
șurată de organizația U.T.M. din 
sector au făcut ca tinerii respectivi 
să sa convingă Că trebuie să-și 
schimbe atitudinea, să muncească 
mai bine, să înțeleagă că trebuie 
să fie disciplinați.

Și în sectorul 11 al minei Pe- 
trila, alături de tinerii înaintați lu
crează șl tineri care nu aduc cinste 
colectivului, lipsesc nemotivat de la 
lucru. Comitetul U.T.M. din sector, 
(secretar tov. Avram Vaier), precum 
și birourile organizațiilor U.T.M, 
pe schimburi (secretari tov. Badea 
Crlsteă, Ursache Dumitru și Ver- 
deț Gheorghe) nu desfășoară însă 
o muncă operativă pentru combate
rea actelor de indisciplină în pro
ducție.

Despre tinerii, Teacă Constantin, 
Nour Gheorghe, Chicuță loan, Pri- 
cop Mihai, Ojoc loan, Morar Ni
colae nimeni din sector nu poate 
să spună lucruri prea bune. Nume
le fiecăruia dintre ei este înscris 
în catalogul nemotivaților. In luna 
iulie, de pildă, Chicuță loan a fă
cut 3 nemotivate, mai înainte două 
Teacă Constantin are în două luni 
la rînd cîte două nemotivate. Apro- 
firii Aurel are mai multe absențe 
nemotivate de cTt toți. Atît în iulie 
cît și în august el a făcut cîte 3 
nemotivate, fapt care va aduce des
facerea contractului de muncă. .

Deși numărul tinerilor care absen
tează este destul de mare, organi
zația U.T.M. din sector nu a pus 
aeest lucru în discuția adunării ge
nerale a ntemiștilor și nu a luat 
măsurile cuvenite pentru îndrepta
rea situației. Faptul că în 5 luni 
din anul acesta colectivul sectoru
lui nu și-a realizat planul și în pre
zent are un minus de 6383 tone 
cărbune față de sarcina anuală la 
zi, se datorește și indisciplinei tine
rilor din sector.

S3 înveți mereu, sa transmiți cele învățate tinerilor tăi tovarăși de 
muncă — această idee ii călăuzește pe șeful de brigadă, Pișcureanu Pa
vel de pe șantierul din Lupenl.

Fotoreporterul nostru l-a surprins dînd indicații ia doi din tinerii care 
fac parte din brigada pe care o conduce.

Constructorii cartierului nou
Bătrîmil oraș Vulcan întine

rește văzind cu ochii. Cartiere 
noi de locuințe construite în 
anii noștri, îi dau o înfățișare 
ce contrastează puternic cu cea 
din trecut.

Cu entuziasm tineresc
. La capătul de jos al orașului Vul

can se întinde șantierul cartierului 
nou.. Pe acest șantier aproape două 
treimi- din constructori sînt tineri.

După ce au terminat construcția 
noii școli cu 16 săli de clasă din ca
drul acestui cartier, tinerii din brigă
zile zidarilor Popescu Teodor și Ca
lota Constantin, ale (împlarilor 
Căplescu Nicolae și Coteț Matei și 
din brigada parchetarului Moraru 
Alexandru au trecut la finisarea blo
curilor E 4 și D 10.

In prezent, la blocul Ё 4 care cu
prinde 66 apartamente se fac ulti
mele retușări în interior la zugrăveli 
și vopsitorii și se lucrează intens la 
terminarea finisajului exterior.

Cu entuziasmul ce-i caracterizea
ză, tinerii constructori Calotă Gheor
ghe, Muller Martin, Bejenaru loan, 
Rapcea Nicolae, Adrian Alecu, Stoi
ca Ilie și Ciupilan Constantin se în
trec între ei pentru a da lucrări de 
cea mai bună calitate, pentru ter

minarea înainte de termen a obiec
tivelor pe care le construiesc.

Cresc noi cadra
Pe șantierul cartierului nou din 

Vulcan cresc noi cadre. Aici func
ționează cursuri de calificare pentru 
meseriile de zidar și zugrav. Cursu
rile sînt frecventate de 60 tineri 
dornici de a pătrunde în tainele me
seriei alese. Ca lectori ai cursurilor 
au fost aleși constructori cu înaltă 
pregătire și o bogată experiență iu 
muncă, între care tovarășii Manea 
Florin, șeful șantierului, maistrul 
Coșma Petru și alții.

împreună pe șantier 
și în timpul liber

Dulgherii Ebîncă Constantin și 
Bîrjac Nicolae lucrează în aceeași 
brigadă la construcția blocului D II, 
și-și petrec timpul liber tot împre
ună. Zidarii Roncea Victor și 
Tîrziu Nicolae — la fel. Primii 
doi sînt amatori de șah, dar rtu 
le displace nici lectura unei cărți. 
Tîrziu Nicolae și Roncea Victor se pre
gătesc împreună pentru concursul 
„Iubiți cartea". La concursul „Iubiți 
cartea" organizat în cadrul biblio
tecii căminului constructorilor s-au 
înscris un număr de 60 de tineri.
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M Ц1\СА
A devenit o tradiție ca fiecare 

început de toamnă să aducă Uzi
nei de reparat utilaj minier din Pe
troșani un plus de tinerețe: vin 
în uzină noi contingente de mun
citori. Tineri abia ieșițl de pe băn
cile școlilor profesionale care au 
avut fericirea de a învăța meseria, 
de a trece pragul uzinei, al vieții 
de muncitor în condițiile cu totul 
noi create de statul nostru socia
list.

Cît de departe au rămas acele 
vremi, cînd la capătul unei uceni
cii nenorocite ta patron, tînărul 
muncitor era nevoit să-și ciștige 
plinea în condițiile atît de vitrege 
ale exploatării capitaliste / Și de 

■ cîte ori, după o ucenicie umilitoa
re, na-i aștepta spectrul negru al 
șomajului.

— Bine 
răși 1

Așa au 
de tineri
școlilor profesionale de Ucenici din 
Petroșani, Lupenl, Craiova și Tîr- 
goviște, veniți să lucreze la 
U.R.U.M.P. Cu căldură, cu dra
goste părintească, cu hotărîrea de 
a-i ajuta să urce treaptă după 
treaptă spre măiestrie in meseria 
pe care și-au ales-o.

Tinerii absolvenți ai școlilor pro
fesionale care au venit în uzină 
au făcut prima cunoștință cu to
varășul Bușinschi Constantin, pro-

ați venit, dragi tooa-

fost intimpinați cei 83 
muncitori, absolvenți ai

ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ
iectant S.D.V., care se ocupă de 
practica în uzină a elevilor școli
lor profesionale de ucenici. Tot a- 
ceștui tovarăș, conducerea Uzinei 
ii încredințează an de an misiu
nea de a se îngriji de primirea în 
uzină a tinerilor absolvenți ai șco
lilor profesionale, de împărțirea pe 
secții în funcție de specialitatea fie
căruia, de repartizarea la mașini, 
la locurile de muncă, astfel ca cei 
mai tineri muncitori să poată fi a- 
jutați de muncitorii cu o înaltă 
calificare și în
drumați să de
vină stăpîni pe 
tainele meseriei 
pe care și-au 
ales-o.

Datorită aces
tei griji, proas
peții absolvenți 
ai școlilor pro
fesionale încep 
să muncească cu 
pasiune, nutresc 
dorința de a 
răspunde aten
ției cu care sirii 
înconjurați prin 
succese în înde
plinirea sarcini
lor de produc
ție. Strungarii 
Chirean Mircea, 
Surd Dionisie,

lăcătușii Trifи Eugen, Coclea Gheor
ghe, turnătorii Mehedințan Con
stantin, Nistor Ionel, sudorii Hu- 
hoi Iulian, Traian Ioan, forjorul 
Mleziva Iosif și alți absolvenți ai 
școlii profesionale se afirmă 
acum ca nțuncitori harnici, 
plinați,

Venind în uzină, tinerii
vențl ai școlilor profesionale și-au 
dat seama că aici li se deschid 
mari perspective: de a deveni 
muncitori de frunte și totodată de

de pe 
disci-

absol-

a învăța spre a-și îndeplini cele 
mai îndrăznețe visuri. Da, să mun
cească și să învețe. Tovarășul 
Bușinschi le-a vorbit tinerilor des
pre tînărul Poenaru, fost ucenic 
în uzină, acum student la Institu
tul de mine din Petroșani, despre 
Stefănici Aurelian care după uce
nicie a terminat școala medie se
rală, iar acum studiază la Politeh
nica din București în anul III, des
pre Marinca Gheorghe, 
in uzină care e mereu 
in întrecere, iar ta liceul 
numai note de 9 și 10.

— Și voi trebuie să înoățați — 
le spunea comunistul Bușinschi. 
Vă asigurăm toate condițiile; voi 
insă trebuie să fiți 
trebue să învățați. 
necesită din partea 
un mare volum de 
temeinică pregătire,
dintre voi puteți deveni 
ingineri.

Tinerii au înțeles. Și 
dovedește faptul că toți 
tineri absolvenți al școlilor profe
sionale, veniți de curlnd să lucre
ze la U.R.U.M.P., s-au tnscrls in 
clasa a V III-a a școlii medii se
rale și după lucru pot fi văzuțl în- 
dreptîndu-se grăbiți spre sălile de 
clasă.

Muncitori șl eleoi. Tineri al zi
lelor noastre, cărora statul nostru 
socialist le asigură toate condi
țiile pentru a deveni oameni îna
intați, constructori de nădejde ai 
vieții noastre noi.

muncitor 
evidențiat 
seral are

IN CLIȘEU: Tinerii muncitori Alexandrescu Iulian 
si Streicher Francisc de la U.R.U.M.P. pe băncile 
școlii medii serate din Petroșani.

In sprijinul 
tinerelor talente

Școala populară de artă din Pe
troșani este O creație a regimului 
nostru democrat-popular. Aici, pe 
băncile școlii, mulți tineri munci
tori din întreprinderile Văii Jiului 
însușesc cunoștințe în domeniul ar
tei. Pentru a face cunoscut tinerilor 
Cititori ăi ziarului nostru scopul ur
mărit de această școală, modul ei 
de funcționare ne-am adresat regi
zorului Miclescu Alexandru, profe
sor la școala populară de artă eu 
cîteva întrebări.

—Ce secții funcționează în cadrul 
școlii populare de artă pentru tine
rii muncitori din producție ?

— In cadrul școlii populare de 
artă funcționează pentru tinerii mun
citori secțiile muzică, teatru și arte 
plastice. Școala pregătește cadre pen
tru formațiile artistice de amatoV 
ale cluburilor muncitorești și cămi
nelor culturale. Aici, tinerii învață 
să cîhte la diferite Instrumente: vi
oară, chitară, acordeon etc. De a- 
semenea, tinerii muncitori pot în
văța atei Interpretarea teatrală pre
cum șl să pună în scenă piese de 
teatru etc. După terminarea curau-’ 
rilor, care au o durată de 2 sau 3 
ani, în funcție de disciplina aleasă, 
absolvenții școlii populare de artă 
pot deveni interpreți și instructori 
ai echipelor artistice de amatori, ac
tiviști în munca culturală, iar cei 
cu pregătire medie pot să se înscrie 
la Institutul de teatru.

Ce condiții trebuie să îndepli
nească tinerii care doresc să frec* 
Venteze cursurile școlii populare de 
artă?

-— In primul rînd se recomandă 
ea tinerii muncitori să facă parte 
dintr-o formație artistică de ama
tori din cadrul cluburilor sau că
minelor culturale, să aibă terminate 
școala elementară și să nu depășeas
că Vîrsta de 36 de ani. Școala îșî 
începe activitatea la fel ca ce
lelalte școli din țară — la 15 sep
tembrie a.c. Cursurile pentru tinerii 
muncitori din producție vor funcționa 
de două ori pe săptămînă, diminea
ța sau după-amiaza. în funcție de 
schimbul în care muncesc tinerii, 
înscrierile pentru noul an școlar se 
fac la secretariatul școlii în fiecare 
zi între orele 10-12 și 17-20.

In încheierea interviului nostru, 
tovarășul Miclescu a arătat că 
este necesar ca pînâ la începerea 
cursurilor, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile Văii Jiului să ștea de 
vorbă cu tinerii din formațiile artis
tice de amatori și să-i îndrume să-și 
ridice măiestria artistică prin frec
ventarea cursurilor școlii populare 
de arta.

conștiențl ей 
Tehnica nouă 

muncitorilor 
cunoștințe, o 

mai buni 
tehnicieni,

Cei

aceasta o 
cei 83 de ♦

♦

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦

La înfrefinerea 
mașinilor

Echipa de întreținere a mașinilor 
de depănat din cadrul „Viscozel" 
Lupenl este formată din tinerii Mfin- 
doiu loan, Mistău Ioan și Ardeleanu 
Victor.

Intervenind la timp pentru reme
dierea defecțiunilor ce se ivesc în 
funcționarea utilajelor, cei trei lăcă
tuși își aduc contribuția la buna 
funcționare a mașinilor de depânat. 
Pe lingă aceasta, ei se preocupă și 
de «condiționarea unor piese și an
sambluri de mașini. In zilele care au 
trecut din această lună ei au recon
diționat mai bine de 100 vîrtelnițe, 
36 agregate și mai multe excentrice.
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Minerii din bri
gada comunistului 
Laszlo Ștefan de 
la mina Petrila 
și-au depășit sarci
nile de plen de la 
începutul anului 
cu peste 2300 
tone cărbune. Rea
lizările lor au la 
bază avansările 
sporite ce le ob
țin in abataj.

Consfătuirea cadrelor didactice 
prilej de învățăminte

{Urmare din pui- l-a)

treaga activitate a cadrelor didâcti- 
ca. In el este stabilit scopul învăță- 
mtntului de cultură generală; de a 
realiza educafia multilaterală a co
piilor și tineretului, de ■ asigura în
sușirea temeinică a bazelor științei 
în strînsâ legătură eu viața, cu prac
tica, ținînd seama de particularită
țile de vîrstă ale elevilor, de a le 
forma o concepție marxlsf-leninistă 
despre lume, deprinderi de muncă 
intelectuală și fizică, convingeri și 
deprinderi de conduită în spiritul 
moralei comuniate, înclinații și sen-

prin referatele prezentate, prin dis
cuțiile purtate, coneffituirea a consti
tuit un mijloc eficient de împărtăși
re a experienței înaintate, de a face 
un schimb de păreri utile în dome
niul muncii metodice și pedagogice.

Învățămintele și concluziile trase 
cu ocazia consfătuirii, planul de mă
suri elaborat, vor trebui să fie un 
punct de plecare pentru activitatea 
de viitor. La consfătuire, cadrele di
dactice, au acumulat serioase cunoș
tințe, au învățat lucruri noi, și-au 
îmbogățit experiența pedagogică, A- 
plicarea în practică a învățămintelor

Din activitatea organizațiilor de partid 
de la mina Petrila

Instruirea pe schimburi 
a agitatorilor
oră înainte de a intra în 
de după-amiază, numeroși 

și candidați de partid de 
Petrila cărora organizațiile 
le-a încredințat sarcina de 
s-au adunat în sala de șe-

acest plan 
stocului de 
pentru pe
in funcțiu-

Petrila și despre sar- 
agitatorilor în aceas-

fost urmărită cu mult

Cu o 
schimbul 
membri 
la mina 
de bază 
agitator,
dințe pentru instruire. In fața celor 
prezenți a luat cuvîntul tovarășul 
Moldovan Mircea, membru în co
mitetul de partid, care în cadru) 
instructajului a vorbit despre nece
sitatea îmbunătățirii calității cărbu
nelui la inina 
cinile ce revin 
tâ direcție.

Expunerea a
interes de către agitatori deoarece 
—- deși succintă - a prezentat, în 
lumina condițiilor concrete de la 
mina Petrila, căile de îmbunătățire 
a calității cărbunelui prin reduce
rea procentului de cenușă, a umidi
tății și creșterea granulației.

In cadrul instructajului s-a amin
tit că în primele 6 luni ale acestui 
an, mina Petrila a primit o bonifi
cație de 1 300 tone de Cărbune pen
tru 
cu 
ma 
cu 
că 
cat 
deficiență își are cauza în aceea că 
unele brigăzi bune, ca acelea ale 
tovarășilor Rotaru Gheorghe. 
Constantin. Firoiu loan ș.a. 
jează alegerea șistului vizibil.

In încheierea instructajului, 
rășul Moldovan Mircea a subliniat 
sarcinile agitatorilor în luptă pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui, cerîndu-le ca la locurile lor de 
muncă să militeze pentru realizarea 
acestui important obiectiv de între
cere.

calitate. Nu. a fost însă trecut 
vederea nici faptul că în ulți- 
perioadă, mina a fost penalizată 
500 tone de cărbune din catiză 
a fost depășit procentul planifi- 
de șist. S-a arătat că această

Purda
negli-

tova-

Plan de măsuri 
politico-organizatorice 

pentru realizarea 
angajamentelor de întrecere

In prezent, comitetul de partid al 
minei Petrila urmărește cu mare a- 
tenție modul în care sînt traduse 
în viață prevederile planului de mă
suri politico-organizatorice adoptat 
în ultima plenară a comitetului în 
vederea înlăturării rămînerii în ur-

CD PLĂM L DEPĂȘIT
Personalul magazinului alimentar 

nr. 2 din Petroșani, în frunte cu ges
tionarul Bodrog Alexandru, obține 
lună de lună succese în buna deser
vire a cumpărătorilor, în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan. 
Magazinul și-a îndeplinit sarcinile de 
plan ce i-au revenit pe primele 8 luni 
din acest an în proporție de 106 la 
sută.

O contribuție însemnată la dobîn- 
direa acestei realizări au adus-o Vîn- 
zătoarele Lăncrănjan Maria, Be- 
retzky Agneta și Tomșa Silvia.

G IOAN 
corespondent

mă a acestei mine și îndeplinirii 
angajamentelor de întrecere luate pe 
acest an. Intre altele, în 
se prevede : completarea 
material lemnos necesar 
rioada de iarnă, punerea
ne a mașinii de curățat vagonete 
în scopul folosirii din plin a capa
cității lor utile, intensificarea lucră
rilor de pregătiri spre a se asigura 
fronturi de lucru în măsura cores
punzătoare realizării sarcinilor da 
plan și angajamentelor de întrecere, 
executarea lucrărilor 
după diagramă, în 
reducerii frontului de 
mite perioade etc.

Comitetul de partid 
gamitațlilor de bază 
în această perioadă realizarea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere pe acest an și să ela
boreze măsuri a căror aplicare să 
asigure îmbunătățirea activității eco
nomice a sectoarelor respective.

de rambleiere 
scopul evitării 
lucru în anu-

a indicat or- 
să analizeze

La gazeta de perete 
materiale combative

laGazetp de perete centrală de 
mina Petrila a publicat recent o nouă 
ediție consacrată măsurilor ce tre
buie luate pentru remedierea rămî
nerii în urmă la această exploatare. 
Un loc central în cadrul ediției îl 
ocupă articolul intitulat „Justificări 
care nu mai pot fi acceptate” sem
nat de tov. Kutî Eugen, secretarul 
comitetului de partid al minei.

In cadrul articolului sînt analizate 
între altele — cauzele rămînerii în 
urmă a unul număr ridicat de bri
găzi. Conducerii minei și conduce
rilor de sectoare li se cere să ia mă
suri grabnice pentru asigurarea con
dițiilor 
fiecare

Alte 
tivului 
ciplina
sirea din plin 
mului de lucru.

pentru realizarea planului la 
loc de muncă.
articole 
anumite 
muncii,

supun criticii colec- 
abateri de la dis- 

militînd pentru folo- 
a timpului progra

/W-VV.—-—Л-»—ЛѴ-WV-

In fruntea
( Urmare din pag. l-a)

armături G.H.H., s-au creat 
pentru realizarea ritmică a 
de pregătiri, asigurîndu-se 
linia activă de front nece-

le 
ză 
de 
rii

acoperirea îngustării straielor: spo
rirea vitezelor de avansare. Spre a 
veni în sprijinul lor, conducerea sec
torului a aplicat o seamă de mă
suri : In abatajul frontal 2/2 s-au 
introdus 
condiții 
planului 
la timp
sară. Rod al perseverenței brigăzi
lor, al măsurilor tehnico-organiza- 
torice aplicate, minerii din frontale- 

sectorului II au ajuns la o vite- 
de avansare de 26 m/lună față 

22,8 m planificat. Pe calea spori- 
vitezelor de avansare colectivul

sectorului a realizat o depășire față 
de planul anual de 5 000 tone căr
bune.

Minerii au ales calea luptei hotă- 
rîte, perseverente împotriva greu
tăților, pentru redresarea activității 
sectorului. Cutezanța și entuziasmul 
și-au pus amprenta asupra activității 
fiecărei brigăzi.

Brigada condusă de minerul Jurj 
Gheorghe lucrează intr-unui din cele

Unitate cu deservire 
exemplară

De curînd, unitatea nr. 13 T.A.P.k. 
din Lupeni a fost renovată. Au fost 
instalate noi mese acoperite Cu plăci 
de marmoră, iar localul a devenit 
mai spațios. Curățenia care dom
nește sici, felul în care sînt serviți 
consumatorii arată că unitatea este 
bine gospodărită.

Pînă în prezent condica de recla
mați! și sugestii de la această uni
tate conține numai cuvinte de laudă. 
Toate acestea dovedesc că nu întîm- 
plător unitatea Hr. 13 condusă de 
Zeleneac Aurora se numără printre 
cete mai apreciate din oraș.

timente estetice șl de a contribui la 
dezvoltarea lor fizică armonioasă.

Vorbind despre importanța con
sfătuirii. tovarășul Blaj Traian, pre
ședintele Sfatului popular al orașu
lui regional Petroșani, a arătat că

culese, 
reieșite 
face ca 
se va deschide peste cîteva zile, să 
se obțină rezultate bune în procesul 
înstruetiv-educativ.

ARDELEAN IOAN 
corespondent

Pe teme cetățenești

UNDE DUDE
In perioada anotimpului rece, co

piii obișnuiesc să se joace în locu
ințe. Aceștia trebuie îhsă suprave- 
gheați de cei mari și îndeosebi de 
către părinți.

Dar nu toți părinții sau cei care 
sînt chemați să se Ocupe 
rea copiilor înțeleg acest 
mare importanță pentru 
vieții celor mici, lată un

Cetățeanul Vișan Constantin 
comuna Iscroni, strada Costeștl hr. 
250, obișnuia să-și sărute întotdea
una copiii cîrid pleca la serviciu (la 
mină) și dorea cu nerăbdare să facă 
același lucru și la întoarcere. Dar 
într-una din zile, n-a mai avut po
sibilitatea s-o sărute la întoarcere 
pe fiica lui Rodica, în etate de 6 ani. 
Motivul ? Mama fetiței, Vișan Mar
gareta, a 
lăsîndu-și 
In timpul 
atrasă de
Copiii au 
cui. Nu a fost cine să-i oprească și 
astfel flăcările necruțătoare au in
cendiat hainele Rodicăi. Focul, ca-

de educa- 
lucru de 
apărarea 

exemplu . 
din

plecat după cumpărături 
copiii singuri în locuință, 
jocului, atenția le-a fost 

flăcările jucăușe din sobă, 
început să se joace cu fo-

bune metode, 
consfătuirii, vor

a celor mai
cu ocazia
în noul an de învățâmînt ce

Data pentru primirea elevilor și începerea 
cursurilor

(Urmare din pag. l-a)

copiii la școală, expUcîndu le totoda
tă sarcinile ce le revin odată eu în
ceperea noului an școlar.

Manuale și rechizite școlare
Anul acesta, spre deosebire de 

alți ani, munca pentru aproviziona
rea cu cărți școlare a stat în aten
ția Conducerii școlii, ca una din cele 
mai importante sarcini.

neglijenta
re trebuia stins înainte ca mama 
să-și lase copiii singuri în locuință, 
a stins viața fragedă a Rodicăi.

O asemenea neglijență s-a sem
nalat de curînd în orașul Lupeni. O 
fetiță de 7 ani, cu numele Ștefania, 
copilul lui Mic Ioan, a fost lăsată 
în Ziua de 2 septembrie a. c. singu
ră în casa vecinului, Mag Mihai din 
strada Jiul nr. 4. Fetița a început 
să se joace cu chibritele. 
pînă la urmă, au provocat 
unei sticle cu benzină care 
sată în locuință la voia întîmplării, 
ea de altfel și chibriturile. S-au a- 
prins multe lucruri 
respectivă. De 
a fost salvată, 
suri grave.

Recomandăm
fiilor de pionieri, cadrelor didactice 
să desfășoare o susținută și continuă 
muncă pentru educarea copiilor în 
scopul de a-i dezobișnui să se joace 
cu materialele ce ar putea provoca 
incendii.

Cpt. MIHAI GEMIGA 
Inspecția S.P.I. — Petroșani

„clasamentului
mai mari abataje frontale ale mi
nei. După ce a fost numit, cu un 
an în urmă, în fruntea brigăzii a 
întîmpinat multe greutăți provocate 

indisciplina și lipsa de ordine ce 
domnit în abataj. A fost nevoie 
pricepere în munca cu oamenii 
încredere în ei pentru a aduce

de 
au 
de 
de
brigada pe făgașul cel buh. In pre
zent brigada are o depășire de 4 000 
tone. Hotărîtoare în obținerea aces
tui siteces au fost perseverența, e- 
xemplul personal al brigadierului.

Prin mari greutăți a trecut în 
primele luni ale anului și brigada 
minerului Luca Vasile din abatajul 
1/2 vest. Lupta cea mai aprigă au 
dus-o minerii cu vitregiile naturii, 
cu duritatea intercalațiilor din fron
tul de cărbune și cu lucrările vechi 
— o galerie surpată ce străbatea E 
direcțional frontul de cărbune. Inter- 
calațiile trebuiau sfărîmate, lucrarea 
veche trebuia curățată odată cu 
avansarea frontului, lată dificultăți
le la biruirea cărora a pornit bri
gada și a învins. A biruit durita
tea intercalațiilor, a
turile vechi, uscate și lari ca pia
tra din strînsoarea stfncitar. iu ul-

smuls armă-

Acestea, 
explozia 
era lă-

din încăperea 
data aceasta fetița 

Dar s-a ales cu ar-

părinților, organiza-

hărniciei"
timele două luni brigada a reali
zat o depășire de 700 tone cărbune.

Asemenea calități au dovedit în • 
lupta pentru redresarea activității 
sectorului și ortacii minerilor Praja 
Traian, Balint Adalbert, Muszta Ale
xandru, precum și tehnicienii Bunea 
Petru, Costea Vasile și tînărul șef 
de sector, inginerul Costescu Iulian.

Gîndurile. entuziasmul minerilor ar. 
prins aripi. In prezent colectivul 
sectorului e preocupat de pregătirea 
viitoarelor depășiri, de obținerea pi- 
nă la sfîrșltul anului a unor noi 
succese în bătălia pentru mai mult 
cărbune, in curînd vor fi date în 
exploatare două abataje în blocul 
IV din stratul 5 și în blocul IV 
din stratul 4. Se va continua acțiu
nea de reamenajare a galeriilor de 
bază, de transport și a axelor co
lectoare, iar pe linie organizatorică, 
omogenizarea brigăzilor și întărirea 
asistenței tehnice.

Se elaborează noi măsuri, a căror 
eficiență îmbinată cu elanul colec
tivului sectorului va asigura obține
rea de noi succese în marea bătăile 
a cărbunelui.

Incă de la sfîrșitul anului școlar, 
pe baza recensământului copiilor din 
20 octombrie 1963 am trecut la în
tocmirea comenzii pentru cărți. In 
prezent aceste cărți au fost ridicate 
și repartizate pe clase pentru a fi 
distribuite elevilor.

Munca de înmînare a manualelor 
școlare este privită de cadrele noas
tre didactice ca o acțiune politico- 
educativă. Cu ocazia îmnînării ma
nualelor li se vor vorbi elevilor 
despre grija partidului pentru a le 
crea condiții optime de studiu.

Aprovizionarea cu rechizite școlare 
s-a bucurat și ea de atenție. învă
țătorii și profesorii au dat elevilor 
din timp lista caietelor școlare pe 
care le vor folosi în acest an școlar.

In prezent librăria din localitate 
este pregătită în orice moment pen
tru a deservi pe elevi cu tot felul 
de rechizite școlare.

PROGRAM DE RADIO
ii septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
9,00 Cintece și jocuri populare, 10,03 
Potpuriuri de muzică ușoaPă inter
pretate de formații romînești, 11,38 
Folclorul regiunilor patriei — melo
dii din Transilvania, 12,30 Soliști de 
muzică ușoară, 14,30 Emisiune de 
basme, 16,10 Piese interpretate de 
fanfară, 16,45 Lecția de limba engle
ză. Ciclul II, 17,30 In slujba patriei, 
18,30 Cronica economică. 19,00 Mu
zică ușoară, 19,30 Aspecte de la Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale a R.P.R., 21,15 Momente din 
istoria literaturii romlne (xxxiV) 
Prozatori de la începutul secolului 
al XX-lea. Autorul prezentării: Teo
dor Vîrgolici, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,36 Muzică popu
lară, 10,00 Duete din opere, 12,00 
Muzică populară, 12,30 Lecția de 
limba franceză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 10 septembrie), 13,30 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur, despre: unele expresii 
(reluare), 14,03 Melodii populare, 
15,05 Muzică ușoară, 15,30 Actuali
tatea în țările socialiste, 17,15 Sport, 
18,30 Lecturile1- dumneavoastră pre
ferate, 18,45 Melodii de dragoste, 
19,05 Din cele mai frumoase melodii 
populare, 19,30 Teatru la microfon: 
„Aici centrala, vă dăm numărul” 
Scenariu radiofonic de Janiki și 
Stampfl, 20,30 Al Ш-lea Festival in
ternațional „George Enescu” — 
1964. Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii а СОЙ- 
certului orchestrei simfonice a Cine
matografiei.

Cinematografe
11 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIfc: 
Ocolul pămîntului în 80 de zile; RE
PUBLICA : Kozara; LONEA — MI- 
NERULI Cei patru călugări; ANI- 
NOASA: Oameni de afaceri; EO- 
PENI — CULTURAL: Cavalerul 
PardaiUan.
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Cel mai mare furnal 
din lume

TOKIO 9 (Agerpres).
ba uzinele Companiei „Tokay 

Iron and Steel" din orașul Nagoya 
a fost construit cel mai mare furnal 
înalt din lume. Capacitatea utilă a 
furnalului este de 2 021 metri cubi. 
Cînd va funcționa cu întreaga capa
citate proiectată el va produce zilnic 
3500 tone metrice de fontă.

VENEZUELA

Campanie nafională 
în sprijinul amnistierii 

deținuți lor politici
CARACAS 9 (Agerpres).
In întreaga Venezuela se desfă

șoare în prezent campania națională 
în sprijinul amnistierii tuturor deți- 
nuților politici. In cadrul acțiunilor, 
la invitația Asociației juriștilor demo- 
crați din Venezuela și Comitetului 
de luptă pentru amnistierea deținuți- 
lor politici, a avut loc la Caracas o 
adunare, la care au luat parte nu
meroși juriști. Ei au făcut un schimb 
de păreri asupra situației deținuți- 
lor politici și au subliniat necesitatea 
aderării juriștilor la campania națio
nală în sprijinul amnistiei. Totodată, 
la această adunare a fost creat un 
comitet de pregătire a primului con
gres național al juriștilor, care va 
examina între 18 șt 20 septembrie 
situația deținuților politici.

In legătură cu criza cipriotă
WASHINGTON 9 (Agerpres). .
După întrevederea avută marți cu 

președintele S.U.A., Johnson, și cu 
secretarul de stat, Dean Rusk, fos
tul secretar de stat al S.U.A., Dean 
Acheson, cave a prezentat un raport 
asupra discuțiilor avute la Geneva 
cu reprezentanții Angliei, Greciei și 
Turciei în problema Ciprului, a de
clarat că „pericolul unei explozii în 
Cipru continuă să fie foarte mare". 
El a subliniat că principalele elemen
te ale actualei crize din Cipru sîn.t: 
problema bazelor militare în insulă 
și problema garanțiilor care ar tre
bui acordate minorității turce din 
Cipru.

Fostul secretar de stat al S.U.A. 
și-a exprimat speranța că o soluție 
definitivă a acestei probleme ar putea 
fi găsită în cursul viitoarelor trata
tive.

☆

NICOSIA 9 (Agerpres).
Comandamentul forței O.N.U. din 

Cipru a .anunțat că începînd de Ia 
9 septembrie guvernul Ciprului a 
hotărît să ridice restricțiile economi

j LONDRA. — Ministerul Apără- 
J rii al Angliei a anunțat că apro- 
•[ ximativ 800 de militari dintr-un 
i regiment de apărare antiaeriană 
„ dislocat în Germania occidentală 
4 au fost trimiși pe calea aerului la 
J Singapore. Acest transfer este me- 
4 nit să întărească efectivul bazei 

militare engleze de la Singapore, 
unde recent au avut loc serioase 
incidente.

CIUDAD DE MEXICO. - Came, 
ra deputaților din Mexic a procla-4
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mat în mod oficial pe Gustavo 
Diaz Ordaz, ca președinte al Re
publicii Statelor Unite ale Mexi
cului pe perioada 1964-1970.

După cum s-a anunțat anterior, 
Ordaz a ieșit învingător în ale
gerile prezidențiale din 5 iulie a.c.

CIUDAD DE 
val de lăcuste 
San Luis Potosi, 
în urina sa sute 
atacați de insecte și recolta 
să. S-au înregistrat pierderi con

MEXICO. 
a invadat 
din Mexic, 
de mii de

— Un 
statul 
lăsînd 
copaci 
distru-

4 -4

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Sofia

SOFIA 9 Corespondentul Ager
pres, G. Linte, transmite:

R. P. Bulgaria a sărbătorit mier
curi împlinirea а 2Ѳ de ani de la vic
toria revoluției . socialiste.

Sofia a îmbrăcat haine sărbăto
rești. Clădirile, străzile, piețele erau 
împodobite cu portrete, panouri, lo
zinci, steaguri, grafice.

încă din zorii zilei orașul a ră
sunat de cîntece, de lozinci entu
ziaste. Bulevardele erau pline de oa
meni care se îndreptau spre, piața 
„9 septembrie".

In tribuna centrală au luat loc con
ducătorii de partid și de stat în frun
te cu Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri, și Gheorghi Trâi- 
kov, președintele Prezidiului Adunării 
Populare, precum și membrii delega
țiilor de partid și de stat sosite la 
festivitățile de la Sofia. Din partea 
R. P. Romîne a participat o delega
ție de partid și de stat condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al G.C. al 
P.M.R.

In tribune se aflau vechi activiști 
de partid, cunoscuți oameni ai mun
cii, oameni de știință și cultură, șefi 
și colaboratori ai misiunilor diploma
tice, atașați militari, invitați de pesț| 
te hotare, ziariști.

La ora 9 a început parada militară. 
Generalul de armată Dobri Djurov, 

ce instituite asupra sectoarelor lo
cuite de ciprioții turcf în orașele Lar
naca și Famagusta.

Această hotărîre a fost adoptată 
în urma discuțiilor pe care președin
tele Makarios le-a avut cu Galo Pia
za, reprezentantul personal al secre
tarului general al O.N.U. în Cipru, 
și cu comandantul forței O.N.U., ge
neralul Thymaia.

☆

NICOSIA 9 (Agerpres).
Intr-un , interviu acordat ziarului 

vest-german „Frankfurter Rund- 
schau", președintele Republicii Ci
pru, arhiepiscopul Makarios, а decla
rat că independența deplină spre 
care tinde Cipru va permite popo
rului cipriot să soluționeze proble
ma privind viitorul său, în conformi
tate cu principiile autodeterminării. 
Totodată, președintele Makarios s-a 
pronunțat împotriva acordării unor 
drepturi suverane Angliei asupra ba
zelor sale militare de pe insulă și 
împotriva posibilității transmiterii a- 
cestor baze de către englezi sub 
controlul blocului nord-atlantic.

siderabile. Ministerul agriculturii 
și autoritățile locale au hotărît e- 
laborarea unui plan menit să ducă 
la oprirea înaintării lăcustelor.

BELGRAD. — La invitația 
Consiliului federativ pentru coor
donarea cercetărilor științifice din 
Iugoslavia cosmonautul sovietic 
Andrian Nikolaiev va sosi la 11 
septembrie la Belgrad.

După cum informează agenția 
Taniug el va rămîne în Iugos
lavia opt zile.
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BUDAPESTA. — Anul trecut, 
uzinele ungare au primit 611 851 000 
mc de gaz metan extras în țară, 
față de cei 340 086 000 mc exploa
tați în 1962. In prezent, producția 
lunară întrece 70 milioane mc.

BONN. — La Frankfurt pe Main 
a avut loc conferința Uniunii so
cialiste a studenților din R. F. Ger
mană. Pafticipanții la conferință 
au cerut, printre altele, legaliza
rea Partidului Comunist din Ger
mania. 

9

î♦

mirdstrul apărării naționale, a tre
cut în revistă trupele și a felicitat 
pe ostași și ofițeri cu prilejul sărbă
toririi naționale a poporului bulgar. 
Prin fața tribunelor trec școlile de 
ofițeri, cursanții școlilor militare, 
marinarii, grănicerii, unități de arti
lerie și mofoniecanizate, unități în- 
zgșțrațe cu arme autopropulsate și 
i schete.

In timpul parăzii, avioane ale 
forțelor militare bulgare au zburat 
deasupra pieței.

După parada militară a urmat de
monstrația oamenilor muncii.

Intr-o atmosferă sărbătorească, prin 
piața „9 septembrie" au. trecut co
loanele pionierilor și oamenilor mun
cii din Sofia.

După demonstrația oamenilor mun
cii a urmat defilarea sportivilor. 
Parada militară și demonstrația oa
menilor muncii au durat peste trei 
ore și jumătate.

POMPE CU CONDENSARE 
DE MARE CAPACITATE

MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum transmite Agenția No- 

vosti, oameni de știință sovietici au 
realizat pompe cu condensare de o 
mare capacitate folosite pentru ob
ținerea ultravidului. Cu ajutorul a- 
cestor pompe se poate obține o ase
menea rarefiere în care presiunea ga
zelor reprezintă numai a 100 mili
arda parte dintr-un milimetru al co
loanei de mercur. Acel stă realizare, 
care va permite obținerea vidului a- 
proape cosmic, va produce o revolu
ție în multe domenii ale științei și 
tehnicii.

Buldozere de 100 toue
WASHINGTON 9 (Agerpres).
In S.U.A. a fost construit un bul

dozer cu o greutate de 100 tone. 
EI are șase osii și 12 roți. Fiecare 
roată este prevăzută cu un motor 
electric alimentat cu curent de la 
un generator care este cuplat cu 
motorul Diesel al buldozerului. Dacă 
una din roți patinează, atunci întrea
ga putere de tracțiune se transmite 
celorlalte roți. Noul buldozer poate 
deplasa 100 tone de pămînt în mai 
puțin de un minut.

■ Acțiunile unităților de răsculați ■ Noi numiri în guver
nul răsculaților ■ Recrutări de mercenari la Londra

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției As

sociated Press unități ale răsculați
lor congolezi au traversat fluviul 
Congo dinspre Stanleyville, înaintînd 
spre nord pentru а ocupa orașul Ge
mena. Agenția adaugă că pentru a 
opri înaintarea răsculaților a fost tri
misă o unitate de mercenari.

Pe șoseaua dintre Stanleyville și 
Coquilhatville se desfășoară lupte 
serioase. Aviația guvernamentală 
bombardează cu insistență pozițiile 
răsculaților. Agenția Reuter afirmă, 
citînd surse informate, că avioanele 
au bombardat din greșeală și pozi
țiile trupelor guvernamentale.

Postul de radio Stanleyville a anun 
țat noi numiri în guvernul răscula-

Experiențele efectuate cu elicopterul 
„Vertol-i074#

NEW YORK 9 (Agerpres).
La New York s-au efectuat primele 

experiențe de aterizare, a elicopteru
lui „Vertol-107" pe acoperișul unei 
clădiri cu 59 etaje.

Aterizările de probă ale elicopteru
lui pe acoperișul clădirii s-au făcut

Platforma politică a lui Goldwater 
criticată în Senatul S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres).
William Fulbright, președintele Co

misiei senatoriale pentru probleme 
externe, a rostit o cuvîntare în Se
nat critieînd platforma politică a 
lui Barry Goldwater, candidatul re
publican ia postul de președinte al 
Statelor Unite.

Programul de politică internă a lui 
Goldwater, a spus Fulbright, por
nește de la premisa că organele fe
derale nu trebuie să intervină în pro
bleme cum ar fi creșterea încordării 
rasiale, învățămîntul, automatizarea, 
transporturile. O asemenea politică — 
a adăugat el — ar putea determina 
o „intensificare a conflictelor rasiale,

Redeschiderea cursurilor școlare 
în statele din sudul S.U.A»

NEW YORK 9 (Agerpres).
Redeschiderea cursurilor școlare în 

statele din sudul S.U.A. a avut loc 
marți în condițiile integrării unui 
mare număr de școli rezervate pînă 
acum numai elevilor albi. In statul 
Alabama, considerat încă un bas
tion al segregației rasiale în sudul 
S.U.A., redeschiderea cursurilor șco
lare s-a desfășurat fără nici un fel 
de incidente. Pentru prima oară în 
capitala acestui stat, Montgomery, 
opt elevi negri au fost admiși în 
școlile unde învățau numai albii. In
tegrarea școlilor s-a desfășurat, de

Шоішеа foililir oolitiu din Etaador 
Ишіііп адиаіві іиіііиі

QUITO 9 (Agerpres).
In Ecuador se înregistrează o re

grupare a forțelor politice din țară 
care se opun actualului regim mili
tar. Potrivit relatărilor Agenției 
Prensa Latina, ca urmare a tratati
velor purtate între reprezentanți ai 
partidului conservator, „Acțiunea re
voluționară națională ecuadoriană" 
și elemente fără de partid, s-a anun
țat constituirea unei Organizații na
ționale pentru promovarea reîntoar
cerii la sistemul constituțional. La 
această organizație, care reprezintă 
cercurile politice de dreapta, se 
așteaptă să adere și Mișcarea so- 
cial-creștină, condusă de fostul pre- 

țîlor creat recent. Senghe Asutnani, 
fost ministru în 1961 în guvernul 
Adoula, a fost numit ministru de in
terne, iar Silvain Ama, ministru de 
finanțe.

LONDRA 9 (Agerpres).
Potrivit relatărilor ziarului „Daily 

Express", la Londra s-a deschis un 
birou de recrutare a mercenarilor 
pentru armata guvernamentală con
goleză, care să lupte împotriva răs
culaților.

Ziarul menționează că biroul este 
condus de S. Dowsey, care în 1961 
s-a aflat în Congo sub comanda fos
tului maior britanic Alike Hoare, ac
tualmente comandantul detașamen
telor de mercenari aflați în Congo.

în timp ce vîntul batea cu viteza 
de 10-15 noduri (uneori viteza ajun
gea la 22 noduri) pe oră. Vizibilitatea 
nu era mai mare de 3 mile. Cerul 
era acoperit cu nori la înălțimea de 
3 000 picioare, iar temperatura aeru
lui era de 68 grade F. 

creșterea șomajului și ar provoca in
stabilitate în economie". Cît priveș
te politica externă preconizată de 
Goldwater, a spus Fulbright, aceas
ta nu poate să ducă decît „la reîn
vierea războiului rece, la generarea 
de noi conflicte internaționale, la 
crize repetate și mai devreme sau 
mai tîrziu la catastrofa războiului 
nuclear".

Referindu-se apoi la unele acor
duri încheiate între Est și Vest Ful
bright a declarat: „Aceste realizări, 
modeste în sine, au contribuit la o 
reducere considerabilă a pericolului 
războiului nuclear ceea ce reprezintă 
un lucru foarte important".

asemenea, în liniște la Gadsden și 
Tuskegee din același stat. Ordinele 
de integrare rasială au fost respec
tate și în diferite școli din statul Vir
ginia, precum și în alte locuri.

In legătură cu aceasta, d-na Con
stance Baker Motley, unul din avo- 
cații Asociației naționale pentru pro- 
pășirea populației de culoare, a de
clarat la New York: „Nu îmi amin
tesc de nici un alt an în care să fi 
existat o acceptare pașnică atît de 
largă a hotărîrii adoptate în 1954 
de Curtea Supremă a S.U.A. cu pri
vire la integrarea rasială în școli".

ședințe al țării, Camilo Ponce, des-, 
pre care se afirmă că aspiră la pos
tul de președinte. Potrivit agenției 
se consideră că aceste forțe deși aaul 
trecut au spriijnit coaliția care a 
înlăturat pe fostul președinte Ar-o- 
semena au trecut în opoziție, deoa
rece regimul militar a îndepărtat din 
guvern pe reprezentanții lor.

In momentul de față, pe hngă a- 
ceastă nouă organizație, în Ecdbdof 
activează alte două grupări de opo
ziție față de guvernul militar : Alian
ța democratică ecuadoriană condusă 
de sprijinitori ai fostului președinte 
Velasco Ibarra și Frontul constitu
tionalist din care fac parte elemente 
liberale.

Forțele de stînga — Partidul co
munist, Partidul socialist revoluțio
nar și Uniunea revoluționară a tine
retului ecuadorian — au chemat în 
publicațiile lor clandestine la crea
rea unui front larg antidicțatorial 
cu un program de transformări re. 
voluționare a societății ecuadoriene.

„Al-Anuar“ cere lichidarea 
bazelor militare străine 

de pe teritorial țărilor arabe
BEIRUT 9 (Agerpres).
Comentînd primejdia pe care o re

prezintă pentru țările arabe bazele 
militare străine amplasate pe teri
toriul lor, ziarul „Al-Anuar“ care 
apare la Beirut, propune să fie exa
minată problema lichidării acestor ba
ze de pe teritoriul țărilor arabe la 
Conferința Ia nivel înalt de la Ale
xandria.

Orice bază străină aflată pe pă- 
mintul arab, menționează ziarul, re- 
prezintă o primejdie pentru toate po
poarele arabe. Tocmai de aceea, li
chidarea bazelor militare străine este 
pentru arabi de o necesitate vitală.
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