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Azi clopoțelul va suna din nou. 
Va cho'-i, ca și în alți ani, cu gla- 
su-i atgintiu, elevii și cadrele di
dactice la prima oră de curs din 
noul an școlar. Cu toții pășesc cu 
inima deschisă, cu ginduri avînta- 
te, pe drumul greu al unui nou an 
de invățămînt la capătul căruia îi 
așteaptă marea bucurie și satisfac
ție de a ți săltat cu o nouă treap
tă spre poarta științei și culturii.

Noul an de invățămînt ce se des 
chide astăzi, marchează o cotitură 
istorică în viața școlii romînești, 
aceea a încheierii procesului de ge
neralizare a învățămîntului de 8 
ani, înfăptuindu-se astfel cu succes 
una din hotărîrile celui de-al lll-lea 
Congres al partidului privind dez
voltarea învățămîntului.

..Azi, spun documentele 
U.N.E.S.C.O., Romînia se situează 
printre primele 11 țări din lume cu 
învățămintul general obligatoriu și 
gratuit de 8 ani". Aceasta este o 
realitate care ne umple inima de 
bucurie și mîndrie. Ce transformări 
uriașe s-au petrecut în țara noas
tră, țara Celor 4 milioane de anal
fabet! de odinioară, țara celor care 
abia știau să semneze I Ele sînt 
rodul politicii înțelepte a partidului 
de ridicare a bunăstării și culturii 
poporului nostru, sînt rodul celor 
20 de ' ani de la eliberarea țării, 
ani; erei socialiste.

An de an a crescut baza mate
rială a învățămîntului, numărul ele
vilor și al cadrelor didactice, s-a 
înălțat pe noi trepte, superioare, 
procesul insiructiv-educativ în școli.

Numai in perioada 1960-1963 s-au 
construit pentru învățămintul de 
cultură generală 15 250 săli de cla
să, iar pînă la sfîrșitul anului sînt

planificate să mai fie date în folo
sință încă peste 4 500 săli de clasă. 
In afară de scutirea de orice fel 
de taxe, asigurarea materială a 
dreptului la învățătură s-a extins 
la gratuitatea manualelor. In prima 
zi de cursuri din noul an de în- 
vățămînt, se distribuie elevilor din 
clasele I-VIII peste 20 500 000 ma
nuale, a căror valoare se ridică la 
103 000 000 lei. Numărul cadrelor 

didactice a sporit și el mult în 
acest an școlar ridieîndu-se ta peste 
140 000 învățători și profesori.

Cei 20 de ani trecuți de la eli
berare au adus profunde transfor
mări în domeniul învățămîntului și 
;n Valea Jiului.

Dacă în anul școlar 1948-1949, 
■le pildă, numărul unităților școlare 
era de 44, în anul acesta numărul 
lor se ridică la 71. In tot acest 
timp au fost construite școli noi cu 
un total de 102 săli de clasă care 
satisfac exigențele de ordin practic 
și estetic. Pe de altă parte a fost 
lărgit spațiul școlar existent cu încă 
37 săli de clasă, in anul acesta vor 
mai fi date în folosință o școală 
cu 16 săli de clasă și laboratoare 
la Vulcan, noi săli de clasă la 
Lupeni, Petroșani, Petrila, Cimpa, 
Cîmpu lui Neag etc. asigurindu-se 
astfel baza materială pentru cuprin
derea Ia cursuri a tuturor copiilor 
și tinerilor de vîrstă școlară.

Ca urmare a sporirii populației 
din localitățile Văii Jului, a crescut 
în anii puterii populare numărul 
elevilor și al cadrelor didactice. Da
că in anul școlar 1938-1939 in Va
lea Jiului învățau 7 534 de elevi 
și predau 218 cadre didactice —

(Continuare in pag. 3-a)
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In primele 13 zile ale 

lunii septembrie, sondorii 
de la Întreprinderea 3e 
explorări miniere Hunedoa- 
ra-Deva, sectorul Livezeni, 
au obținut succese de 
seamă pe linia îndeplinirii 
planului de producție. Ei 
au forat 114 metri fizici 
peste planul de producție

Au sosit
Zilele trecute în inven

tarul bibliotecii clubului 
sindicatelor din Lupeni ău 
fost înregistrate încă 276 
cărți noi.

Printre acestea se numă
ră și volumele : „Stăpînul 
lumii" de Al. R. Beleaev, 
„Intîmplări fericite și nefe
ricite ale vestitei Moli 
Flanders" de Defoe, ..Dru
mul lui Shanon" de A. 
J. Cronin, „Cînd ești tînăr” 
de Rekemciuk, „Părtași la 
crimă" de Judan Waten.

Din lucrările apărute în

la zi. Printre colectivele 
fruntașe în întrecerea .<so
cialistă se află cele de ,1a 
sondele nr. 5 409, 5 578, și 
5 410. S-au evidențiat in 
muncă Mateș Grigore. Po
pescu Titu, Niculescu loan, 
Mocanu Constantin. Eze- 
veanu Adrian, Pera Victor 
și alții.

cărți noi
Editura pentru răspîndirea 
cdnoștințelor culturaj-știin- 
țifice, biblioteca s-a îmbo
gățit cu volumele „Asal
tul deșertului" de M. G. 
Andries, iar din cele apă
rute în Editura pentru lite
ratură și artă „Povestiri" 
și. „Microbuzul de seară" 
de Eugen Teodoru. din 
Editura muzicală „Memo
riile lui Hector Berlioz", 
cuprinzînd călătoriile sale 
în Italia, Germania, Rusia 
și Anglia (1803-1865) etc.

Doi muncitori de la U.R.U.M.P.. 
evidențiați în întrecerea socialistă 
— formatorii Mocanu Nicolae și 
Trif Nicolae.

Mecanizarea — expresie a noului 
munca forestierilorin

celui de-al lll-lea 
Partidului Muncito- 

prevăd pentru secto- 
o puternică mecani-

i :
!> " Directivele
? Congres al 
j .resc Romîn 
) rul forestier
'I zare a diferitelor lucrări care se 
г execută în procesul exploatării 
( lemnuiui, pentru ușurarea efortu- 
j.rîlor muncitorilor. Astfel în anul 
r 1965 vor funcționa în sectorul de 

exploatare a pădurilor peste 3000 
I fierăstraie mecanice. 750 tractoa

re . forestiere de mare productivi
tate. 850 funiculare mobile. І30С 
autocamioane, 850 trolii montate 
pe autocamioane. 450 trolii pen 
tru îneărcat în vagoane, precum 
și alte mecanisme.

Introducerea în exploatările de 
pădure a mecanismelor creează 

C condiții pentru respectarea reguli- 
S lor de bună gospodărire a fondu- 
? lui forestier, pentru valorificarea 
> completă și superioară a masei 
< lemnoase prin reducerea continuă 
) a pierderilor de lemn, ceea ce duce

la ridicarea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

In masivele păduroase ale între
prinderii forestiere Petroșani func
ționează în prezent 27 instalații 
de cablu (funiculare Wyssen și 
Mînecîu), 99 fierăstraie mecanice. 
15 tractoare forestiere, iar în de
pozitele finale Gara mică și Live- 
zenî au fost montate trei încăr
cătoare TLF 5 și IMB și un coji
lor mecanic de celuloză. Pentru 
transportul lemnului in condiții 
cît mai rentabile (mai ieftin și mai 
rapid) s-a construit o rețea de 120 
km drumuri auto forestiere, care 
dă posibilitatea pătrunderii pînă 
în cele mai înfundate bazine pă
duroase și în orice perioadă a a- 
nului. Prin introducerea mecani
zării pe scară largă, întreprinde
rea noastră a obținut în activita
tea economică și de producție 
succese însemnate, care se reflec
tă prin realizarea sarcinilor de 
producție în mod ritmic, economii

a cres- 
de an; 
au fost 
funicu- 
pentru

la prețul de cost, beneficii peste 
plan și creșterea productivității 
muncii. Totodată, numărul: cadre
lor calificate pentru deservirea 
mecanismelor în exploatări 
cut la 1. F. Petroșani an 
numai în ultimii doi ani, 
calificați 11 tractoriști, 25 
lariști, peste 40 motoriști
fierăstraiele mecanice. 5 mecanici 
pentru încărcătoare I.M.B., iar un 
număr de 10 muncitori au absolvit 
școlile profesionale și tehnice de 
maiștri.

In aceste zile, munca în ex
ploatări se desfășoară cu intensi
tate. Colectivele de muncitori -din 
sectoarele 1. F. Petroșani, antre
nate într-o entuziastă întrecere 
socialistă, sînt' hotărîte să-și rea
lizeze înainte de termen toate an
gajamentele luate în întrecerea so

cialistă pe acest an.

ing. PREDA NICOLAE 
, I. F. Petroșani

I,
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PE ȘANȚ IERE

In preajma încheierii 
trimestrului

Ultimele săptămîni din trimestrul III găsesc șantie
rele de construcții din Valea Jiului în plină activitate. 
Muncitorii și tehnicienii constructori își concentrează 
eforturile pentru a preda la timp noile obiective și a 
realiza integral sarcinile de plan ce le revin pe acest 
trimestru. Iată cîteva aspecte de pe șantiere în preajma 
încheierii trimestrului.

RECEPȚ1ONAREA blocului A 2 cu 32 apartamente 
din Aninoasa și a blocului В 11 cu 40 apartamente din 
Petroșani — au fost evenimentele principale din aceste 
zile pe șantiere. Prin terminarea și darea în folosință 
a celor 72 apartamente noi, constructorii fac un nou 
pas spre realizarea sarcinilor de plan pe trimestrul III. 
Totodată, constructorii de pe șantierul Petroșani sînt 
hotăriți să prezinte la recepție săptămîna viitoare încă 
două blocuri, В 14 și F 3, însumînd alte 80 apartamente.

GLISAREA blocului F 2 cu 9 etaje și 40 apartamente 
— cel mai înalt bloc din Valea Jiului — a fost termi
nată cu succes de constructorii petrileni. Prin aceasta, 
se creează condiții pentru trecerea la lucrările interi
oare — de montare a planșeelor, ridicarea zidurilor 
despărțitoare și tencuirea pereților, în scopul finisării 
cît mai grabnice a acestui obiectiv. Iar cofragul gli
sant — pe măsura demontării —■ va fi transportat pe 
fundația unui nou bloc — FI — avtnd aceleași ca
racteristici. care, de asemenea, va fi ridicat încă în 
acest an.

NOI BLOCURI au fost puse în lucru zilele trecute. 
La Petroșani, au început lucrările de zidărie la două 
noi blocuri de locuințe — la un alt bloc se toarnă fun
dațiile de beton, iar la al patrulea s-a făcut trasarea, 
urtnînd ca săpăturile să înceapă în aceste zile. Tot
odată, pe șantierul Petrila, au început din plin zidăriile 
la blocul A 4, cu 80 apartamente care, de asemenea, 
va fi terminat în acest an.

EXPERIENȚA acumulată de constructorii din Vulcan 
la ridicarea blocurilor înalte dă roade bune: glisarea 
eelui de-ai treilea bloc D 11, cu 72 apartamente, se 
desfășoară într-un timp mai scurt decît la blocurile 
turnate anterior. Fierar-betoniștii au pregătit din timp 
toată armătura metalică, dulgherii au pus la punct co- 
frajele, iar timplarii montează imediat ferestrele, pe 
măsură ce pereții se ivesc din cofragul glisant. Dato
rită bunei organizări a muncii, se realizează aproape 
un etaj pe zi.

PREDAREA blocurilor C 2 și G 3 din Lupqni este 
iminentă. Maistrul lotului a luat măsuri pentru urgen
tarea finisajelor exterioare tencuieli cu praf de pia
tră și placaje cu cărămizi ceramice — încît acum’ele 
se apropie de sfîrșit. Totodată, se fac și ultimele lucrări 
interioare — îndeosebi zugrăveli, vopsitorii, instalații 
pentru punerea la punct a apartamentelor. Cele 60 apar
tamente noi își vor primi încă în septembrie locatarii.

Sărbătorirea Zilei pompierilor
i Duminica dimineața la clubul 
C.C.V.J. din Petroșani a avut loc 
adunarea festivă consacrată sărbă
toririi; Zilei pompierilor. I.a adunare 
au luat parte un mare număr de 
pompieri din cadrul celor 16 forma
ții: p.c.i. din Valea Jiului, reprezen
tanți ai Comitetului orășenesc de 
partid, sfatului popular orășenesc, 
combinatului carbonifer, diferitelor 
întreprinderi și instituții.

In cadrul • adunării a luat cuvîntu) 
maiorul Chisăliță Constantin, co
mandantul formației de pompieri din 
Petroșani care a relevat rodnica 
muncă depusă în apărarea avutului

obștesc de către pompierii din Va
lea Jiului.

In lupta pentru apărarea avutului 
obștesc și a bunurilor personale îm
potriva incendiilor, inundațiilor, 
pompierii din formațiile p.c.i. depun 
o activitate rodnică, mult prețuită 
de oamenii muncii. Totdeauna gata 
de intervenție, neprecupețindu-și for
țele și chiar viața, pompierii fac față 
cu curaj oricărei situații, căutând să 
salveze viețile omenești, bunurile a- 
menințate, să reducă la minimum 
pagubele.

Spre deosebire de trecut, în anii

(Continuare in pag. 3-a)
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HANDBAL IN 7

S.S.E. Petroșani 
învingătoare la scor

O repriză de frumos spectacol 
fotbalistic

După frumosul succes obținut de 
echipa lor favorită la Timișoara, su
porterii Jiului au așteptat cu opti
mism și legitimă nerăbdare evolu
ția formației pe teren propriu. Tim
pul excepțional pentru fotbal, do
rința de a vedea comportarea echi
pei lor, a atras pe stadionul din 
Petroșani un număr record de spec
tatori. Suporterii echipei Jiul au 
plecat cu chipurile senine de la 
stadion și nu cu. dureri de cap ca 
în multe din meciurile campionatu
lui trecut. Nu atît victoria catego
rică a făcut ca la sfîrșițul meciu
lui spectatorii să aplaude frenetic
pe învingători, ci maniera în care
ea a fost obținută. Superioritatea
tehnică și tactică a gazdelor a ie
șit tot timpul pregnant în evidență. 
Se pare că am scăpat de teama de 
a scoate cu chiu cu vai o victorie 
la limită prin vreun gol marcat la

ințîiriplare. In meciul cu Clujeana, 
spectatorii au văzut trei goluri, unul 
mat frumos decît altul, înscrise 
din faze lucrate gîndit, ceea ce do
vedește maturitate și bună orientare 
în joc. Trasul la poartă nu mai e 
doar un „monopol" al lui Csutak 
și Crăciun. Duminică au tras mult 
la poartă, și destul de precis, și 
atacanții Farkaș. Libardi, Martino
vici, Casandra și Ștefăneacu, ba 
chiar și fundașul Nicoară. De fapt, 
primul gol a fost marcat de acesta 
din urmă dintr-o acțiune în care 
atacul și apărarea au conlucrat cu 
o precizie matematică. Iată cum s-a 
petrecut fa2a. In minutul 22, Mar
tinovici execută, șeurt, o lovitură 
de colț la Crăciun. Văzîndu-1 li
ber pe Nicoară, venit mult înainte, 
Crăciun îi trimite o pasă precisă. 
Un șut puternic și mingea popa4 
sește în plasă. Nu trec decît 4 mi-

Far-Intervenția portarului clujean s-a dovedit inutilă. Mingea șutată de 
kaș se odihnește în plasă.

CAMPIONATUL REGIONAL
0—0. Arbitrul 
Hunedoara a 
ritar.

Ștefănlță Florea 
condus corect și

iz
Preparatorul din

din 
auto-

mite de la înscrierea primului gol 
și tabela de marcaj arata 2-0 pen* 
tru gazde. Acțiunea de atac por* 
nește din apărare. Nicoară pasea* 
ză ia Farkaș care înscrie un gol 
de toată frumusețea. Ocazii au fost 
ți înainte de marcarea acestor go
luri șl după. Menționăm doar șutul 
bombă trimis în bară, de la circa 
30 de metri, de poartă, de cătra 
Crăciun, cel al lui Martinovici din 
minutul 35 ți al lui Farkaș, cu 4 
minute înainte de sfîrșițul reprizei, 
in această parte a meciului echipa 
din Cluj n-a avut decît două ac* 
țiuni la poartă. O lovitură liberă în 
minutul 27 și un șut respins 
Gram în corner în mintal 36. 
rest echipa a fost obligată să 
apere cu 8-9 oameni. A fost o 
priză în care echipa gazdă a ofe
rit înflăcăraților ei suporteri un fru
mos

In 
ciul 
miji 
la Jiul nu mai insistă 
atac. Totuși ocazii de a 
sînt. Una din ele este 
de Ștefănescu care l-a 
Farkaș. Faza de gol s-a petrecut 
în felul următor: O incursiune pe 
extremă a lui Casandra, in minutul 
67 o centrare precisă și Ștefănescu, 
printr-un șut sec. majorează scorul 
ia 3-0.

Deși învinși, oaspeții au dovedit 
o mare putere de luptă, dar au fost 
deficitari la capitolul finalizare. Am
bele echipe au meritul de a fi lup- 

în limitele sportivității pentru 
victorie, la aceasta contribuind și ar
bitrajul excelent și autoritar al to
varășului Drâghicî. Obținerea din 
două meciuri a celor patru puncte 
puse în joc nu trebuie să ducă însă 
la îngîmfere și autoliniștire. Nu tre
buie să uităm nici un moment că 
sîntem abia la începutul campiona
tului și că ne mai așteaptă întîlniri 
dificile cu adversari de valoare. Nu
mai o muncă perseverentă de zi 
cu zi pentru ridicarea măiestriei 
sportive, dragoste și abnegație pen
tru culorile asociației ne vor purta 
pașii spre noi victorii.

ta cea de-a doua etapă a campio
natului republican de handbal în '' 
feminin, seria 11-a, S.S.E. Petroșani 
a întîlnit pe teren propriu echipa 
Record Mediaș. Primele minute ale 
partidei s-au desfășurat sub semnul 
unui echilibru de forțe, lucru oglin
dit de altfel și de scor. Primele care 
deschid scorul sînt jucătoarele de Ia 
Mediaș. Acele cronometrului arată 
că s-au scurs trei minute de joc, iar 
tabkla de marcaj? scorul de 1*0 pen
tru medieșene. A fost de fapt singura 
oeakie din întreaga partidă cînd a 
condus echipa din Mediaș, in minu-

repriză se încheie cu scorul de 7—3 
în favoarea lor.

Primele minute din cea de-в Il-a 
repriză aparțin fot elevelor care ma
jorează scorul la 9—.-3 prin Barabaș 
șl Geta. Pînă la sfîrșit oaspetele reu
șesc însă să înscrie încă trei goluri 
față de numai unul al elevelor, astfel 
că înfflnirea s-a încheiat cu scorul 
de 10—6 în favoarea gazdelor. Bun 
arbitrajul lui Tellmann Martin din 
Cluj.

In comparație cu anul trecut, e- 
chipa S.S.E. s-a prezentat mult mai

lor sus- 
de apă- 
oaspeți- 
că ceea

Anlnosenii ținuți din nou 
în fah de studenfi

Amintindu-și de înfrîngerea suferi
tă de la studenții peiroșănenl în 
meciul 'de la Petrila și care era să-I 
priveze de titlul de campioni regio
nali, în meciul de duminică fotbaliștii 
aninoseni au pornit la ofensivă chiar 
din primul minut. Atacurile 
ținute au fost însă stăvilite 
rarea calmă și organizată a 
lor. In minutul 20 se părea
ce nu s-a reușit în atîtea momente 
de hărțuială a apărării adverse se va 
înfăptui. Echipa din Aninoasa a be
neficiat de o lovitură de la 11 metri. 
Breda trage însă exact... în brațele 

■portarului. încurajați de eșecul gaz
delor, studenții ies la atac punînd la 
grea încercare apărarea echipei din 
Aninoasa. Apoi, perioada de domi
nare trece din nou de partea anino- 
senîlor care însă ratează multe ocazii 
favorabile.

In repriza a doua dominarea gaz
delor e și mai categorică. Studenții 
se apără cu întreaga echipă și ob
țin un rezultat de egalitate. Scor

La Peirila, 
litate a dispus cu scorul de 3—0 de 
Constructorul Hunedoara. O victorie 
muncită a obținut Minerul Vulcan la 
Simeria în dauna ceferiștilor din lo
calitate. Jucînd la Hațeg cu Unirea, 
echipa Parîngul Lonea a învins cu 
2—0. Ambele echipe au obținut vic
torii reconfortante după înfrîngeriie 
suferite pe teren 
tapă.

loca-

propriu în prima e-

☆
Aurul Zlatna — 

Iulia 1—0; Textila 
Dacia

Alte rezultate: 
Refractara Alba 
Sebeș — Aurul Brad 6—1; 
Orăștie — Minerul Ghelar 2—2.

☆
Etapa a Ш-a: Refractara 

Iulia — Preparatorul Petrila; 
rul Vulcan — Aurul Zlatna; 
Petroșani — C.F.R. Simeria; 
gul Lonea — Minerul 
Aurul Brad — Unirea 
rul Ghelar — Textila 
structorul Hunedoara 
răștte.

Alba 
Mine-

Ștlința 
Parîn-

Aninoasa; 
Hațeg; Mine- 
Sebeș; Con- 
— Daeia O-

Clasa e n t u I

de 
In 
se 

re*

spectacol fotbalistic.
a doua parte a întîlnirii, me- 
seade din intensitate. Mulțu- 
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1—2. Aurul Zlatna
1—2. Textila Sebeș

3. Minerul Aninoasa
4. Minerul Ghelar
5. Refractara Alba

5— 8. Minerul Vulcan
6— 8. Dacia Orăștie
6—8. Preparatorul Petrila

9. Parîngul Lonea 
. 10. Unirea Hațeg 
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fază din întilnireIN CLIȘEU: O 

tul următor elevele beneficiază de o 
lovitură de la 7 metri. Pușcașu Geta 
execută impecabil și aduce egalarea. 
Apoi, în minutul 6, elevele preiau 
conducerea printr-un nou gol înscris 
de Geta. Un minut mai tîrzîu, 
Cerghezan majorează scorul la 3—1. 
Patru minute se scurg apoi fără să 
se înscrie nici un gol. Această pe 
rioadă de acalmie ește întreruptă de 
jucătoarele din Mediaș care reduc la 
2—3 handicapul. Gazdele ripostează 
prompt șî se distanțează prin alte 
trei goluri înscrise de Geta și unul 
de Kellner Anelize. astfel că prima

bine. A atașat pe un front larg și a 
tras mult și destul de precis la poar
tă. Unele lansări greșite pe contra
atac au duș însă deseori la 
rea mingii.

pierde-

echipele
Minerul 
formate

In deschidere s-au întîlnit 
de băieți S.S.E. Petroșani și 
Aninoasa. Ambele echipe, 
din jucători tineri, au luptat cu ar
doare pentru victorie. Partida a fost 
interesantă șl prin evoluția scorului. 
Pînă la urmă a învins S.S.E. Petro
șani eu scorul de 20-—18.

RUGBI

Știința a obținut un rezultat egal» 
la București

Știința 
în ca- 
Glorîa 
dispu

Duminică, echipa de rugbi 
Petroșani a avut de susținut 
pîtala țării un meci dificil cu 
dîn București. După o aprigă
tă, meciul s-a terminat la egalitate.

Scor 3—3. Cele două puncte cucerite 
în deplasare au o mare importanță 
ținînd seama de zona periculoasă a 
retrogradării în care se află repre
zentativa studenților din Petroșani.

(Le. ediLină în (Valea (jiului
Ѳга 6. Au ieșit’la ziuă ul

timii mineri din schimbul 
111, care au încheiat încă o 
săptămînă de lucru. Răpăi
tul pichamerelor și ciocane
lor de abataj a amuțit. Pu
ternicele mașini de extracție 
au „înghețat".

Personalul de revizie veri
fică cu multă atenție insta
lațiile și agregatele. Le pre
gătește pentru o nouă bătă
lie subpămînteană. Macara

lele de pe șantierele de construcții 
se odihnesc și ele. Totul pare liniș
tit. Odihna și recrearea își cer 
ele dreptul după o săptămînă 
muncă rodnică.

In timp ce în 
mîntului, în uzine 
statornicit liniștea,
miniere începe o animație specifică 
гііеіог de odihnă.

Continulnd un vechi obicei mi
neresc. mii de mineri și uiți oa
meni ai muncii din Valea Jiului, 
împreună cu familiile, își petrec 
duminica cutreierind munții, admi- 
rînd frumusețile naturii. Pentru 
rnulți excursioniști cabana din mun
ții Paring, situată la o altitudine 
de 1700 m este punctul de atracție 
numărul unu. Ei Intilnesc aici mi
nunate priveliști. In razele soare
lui de toamnă — care, de obicei,

de

măruntaiele 
și fabrici 
in localitățile

P&- 
s-a

sosesc mai repede pe aceste me
leaguri — privirea vizitatorului se 
desfată pe covorul ruginiu al Uria
șelor întinderi de pădure, pe ver
dele veșnic al perdelelor de brazi 
și pe crestele albite de zăpadă ale 
munților. De aici, de la această 
înălțime, se deschide panorama în
tregii Văi a Jiului. Aceleași prive
liști le întîlnești și la cabanele 
Strajă, Voievodu, Clmpu lui Neag, 
situate la peste 1500 m altitudine.

Iată de ce și astăzi, ca de altfel 
in fiecare duminică, sute de mineri 
din Lonea, Lupeni, Vulcan, Petrila, 
Uricani precum și alți oameni ai 
muncii din Valea Jiului și-au dat 
întilnire în aceste locuri pitorești, 
de o deosebită frumusețe.

Locurile pitorești din împrejuri
mile Văii Jiului au atras și astăzi 
aproape 2000 de mineri, construc
tori, filatori, metalurgiști și alți 
oameni ai muncii care-și petrei 
ziua de odihnă intr-un mod plăcut, 
recreativ.

In timp ce excursioniștii își con
tinuă drumeția și se bucură de fru
musețile naturii, la Lupeni și Pe
troșani, Vulcan я Assouan я ia 
celelalte localități. am ăe зжвеж 
ai muncii se pregAeac sS-și pe
treacă această dtapi-amiaai «• mm 
folositor. Cefe 7 etebmi ^e mab-

ca de obicei, cele mai variate po- S 
sibilități de distracție și recreare. > 
Vizionarea de filme, jocuri de șah, 
programe ale formațiilor artistice \ 
de amatori, jocurile distractive sini X 
numai citeva din nenumăratele pri- 4 
lețuri pentru distracție și recon- S 
forțare. I

Amatorii de fotbal au avut po- f 
sibilitatea să-și descrețească frun- <’ 
file sau să trăiască momente de 
încordare urmărind întllnirea de \ 
fotbal dintre echipa lor favorită ] 
Jiul Petrila și Clujeana Cluj care ? 
activează în cadrul categoriei B.

Acestea sînt doar citeva aspecte J 
de felul în care oamenii muncii \ 
din Valea Jiului își petrec ziua de \ 
odihnă.

Duminica în Valea Jiului consti- 
taie un prilej de recreare, de odih- / 
nă plăcută, de refacerea forțelor 
de muncă. ’|

După o asemenea zi de odihnă, 4 
minerii se întorc în subteran fă- 
cînd ca valea subpămînieană să 1 
recapete din nou viață, iar Aim- ? 
nete. proaspăt lucios să rmgi ia V

я fabricile patriei ooo^re. J
l'rfae Judm ist îrmește i все- 1 

nea se viață, t duo pSnă de > 
frnidre și bucurii.

FLAVIV 1ST PATE
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Succes în noul an școlar
(Urmare din pug. l-a)

majoritatea necalificate — în anul 
școlar 1963-1964 numărul elevilor a 
ajuns la peste 18 000, iar al cadre
lor didactice la aproape 700; fn a- 
cest an școlar vor învăța peste 
20 000 de elevi avînd ca educatori 
aproape 800 cadre didactice.

Hotărîrea partidului privind distri
buirea gratuită a manualelor școla
re pentru elevii claselor 1-ѴШ s 
fost primită cu multă bucurie de 
toți oamenii muncii din patria noas
tră. Ea a însemnat un sprijin pre
țios dat celor ce muncesc pentru 
ridicarea nivelului lor de trai. Numai 
în Valea Jiului vor fi distribuite 
gratuit în acest an școlar manua
le în valoare de peste 600 000 lei.

Ingrijindu-se de continua ridicare 
a nivelului de pregătire a tinerei 
generații, partidul a încredințat șco
lii misiunea de cinste și de mare 
răspundere de a forma la elevi o 
concepție științifică despre lume, 
de a le dezvolta dragostea față 
de muncă, atașamentul profund pen
tru patria socialistă.

Punînd în centru! activității lor 
problemele principale de conținut 

ale - școlii, organizațiile de partid 
sh.. chemate să acorde o atenție 
mai mare, alături de asigurarea con
ținutului științific al lecțiilor și lu
crărilor practice, activității educative 
din școli, aspectelor concrete ale 
acestei munci desfășurate de orga
nizațiile U.T.M, și pionieri, de pro
fesorii diriginți. La rîndul lor orga
nizațiile U.T.M. au datoria să ajute 
pe elevi în dobîndirea unor cunoș
tințe cit mai temeinice, să sprijine 
corpul didactic în munca de orga
nizare judicioasă a timpului destinat 
studiului și activităților educative, 
folosind forme de activitate cores
punzătoare particularităților de vîr- 
Stă și preocupărilor elevilor.

Statul nostru democrat-popular a 
creat cadrelor didactice condiții toi 
mai bune de viață șl de muncă. Lor 
le-a fost încredințată nobila misiune 
de a educa tînăra generație. înde
plinirea acestei misiuni mărețe cere 
din partea fiecărui învățător și pro
fesor o muncă perseverentă pentru 
continua îmbogățire a cunoștințelor 
de specialitate, perfecționarea meto
delor de predare, ridicarea perma
nentă a nivelului politico-ideologic.

Astăzi, alături de cadrele didac
tice cu o practică mal îndelungată 
Ia catedră, pășesc fn noua activitate 
sute de învățători și profesori tl-

INFORMAȚIE
Incepînd cu ziua de 15 sep

tembrie curent, la Școala medie 
din Petroșani se organizează zil
nic între orele 16-20 consultații 
pentru absolvenții școlilor medii 
din Valea Jiulu care s-au înscris 
la examenul de admitere la In
stitutul de mine din Petroșani.

LA ORDINEA ZILEI

Pregătirea șantierelor pentru iarnă
Zilele scurte, nopțile reci și ploile 

frecvente arată că anotimpurile ne
favorabile — toamna și iarna — se 
apropie cu pași repezi.

Bunii gospodari nu așteaptă însă 
ca anotimpul rău să-i ia prin sur
prindere, ci iau din timp măsurile 
necesare în vederea asigurării con
tinuității lucrului fără întreruperi. 
Această problemă, se pune cu deo
sebită tărie în fața șantierelor de 
construcții din Valea Jiului, care în 
cea mai mare parte își desfășoară 
activitatea în aer liber.

Primele măsuri în direcția pregă
tirii pentru iarnă a șantierelor noas
tre au fost luate. La tranzitul gării 
Lupeni se ridică noi silozuri - me
talice — pentru depozitarea cimen
tului, centralele de beton din șantie
re și tranzite sînt acoperite, iar cele 
din Lupeni și Vulcan au și sisteme 
de încălzire pe timp de iarnă. In 
multe locuri a început și depozita
rea materialelor de masă ca stoc 
tampon — pentru perioada iernii.

Activitatea constructorilor este 
însă mult mai vastă, cuprinde as
pecte variate asupra cărora pregăti
rile de iarnă încă nu s-au extins. 

nări. Aceștia vor trebui si valori* 
fice cunoștințele dobtndițe în anii de 
studiu, să le aplice în munca de 
ri cu ri, să învețe din activitatea 
cadrelor cu o experiență mai boga
tă, să-și îndeplinească cu simț de 
răspundere sarcinile încredințate.

împreună cu învățătorii și profe
sorii, părinții sint deopotrivă răs
punzători de felul cum învață ele
vii, cum își însușesc cunoștințele, de 
întreaga lor comportare în școală 
și societate. Conlucrînd împreună, 
școala și familia vor asigura obți
nerea de rezultate bune de către 
elevi la învățătură, vor face să 
sporească eficiența muncii educative.

Azi de dimineață clopoțelul va 
suna de intrare la prima oră de 
curs. Elev] și cadre didactice își 
vor ocupa locul obișnuit în clase 
pășind într-un nou an de învăță- 
mînt. De aceea, azi, la început de 
an școlar oamenii muncii din Va
lea Jiului, alături de întregul nos
tru popor, felicită călduros pe pro
fesori șî învățători, pe elevi, urîn- 
du-le spor la muncă șl succes la 
învățătură în noul an școlar.

Sărbătorirea 
Zilei pompierilor 

(Urmare din pag. l-a)

noștri paza contra incendiilor a fost 
organizată pe baze științifice, unită
țile p.c.i. au fost dotaie cu utilaje 
moderne ca autopompe cisterne, ma
șini cu spumă, mașini de lucru con
tra fumului și gazelor, mașini spe
ciale de comandă, autotunuri. scări 
mecanice etc. care au creat posibi
lități bune de intervenție. Totodată, 
un puternic accent s-a pus pe mun
ca de prevenire a incendiilor.

In cadrul diferitelor aplicații și 
concursuri, formațiile p.c.i. din Va
lea Jiului au înregistrat numeroase 
succese. Astfel formația p.c.i. a mi
nei Aninoasa s-a situat pe locul I 
pe regiune, iar formațiile de Ia mi
nele Lupeni. Uricani, Lonea, cele 
din comunele Cîmpu lui Neag, Is- 
croni, Bănița au ocupat locuri frun
tașe în cadrul diferitelor concursuri 
p.c.i. cu temă aplicativă.

A urmat apoi decernarea unor 
distincții acordate pentru merite deo
sebite în apărarea avutului obștesc. 
Formația p.c.i. Aninoasa a primit 
drapelul de fruntașă pe regiune și 
cupa de formație fruntașă pe bazi
nul nostru, iar formațiile p.c.i. Eu- 
peni, Uricani și din alte localități 
au primit mențiuni pentru rezulta
tele deosebite obținute la diferite 
concursuri. Totodată, un număr în
semnat de pompieri au primit diplo
me și premii în bani acordate de 
Combinatul carbonifer, sfatul popu
lar orășenesc, I.L.L., termocentrala 
Paroșenî și altele.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
program de muzică ușoară prezen
tat de orchestra clubului U.R.U.M.P.

Astfel, una din problemele capitale 
ale șantierelor în această direcție 
este asigurarea încălzirii spațiilor in
terioare pe timp de iarnă. Planuri
le de lucru prevăd ca pe timpul 
toamnei—iernii, spațiile interioare 
aflate în finisaj să fie încălzite cu 
ajutorul centralelor termice. Din pă
cate însă, conducerile șantierelor au 
neglijat urgentarea construcției aces. 
tor sisteme de încălzire deși ele tre
buiau puse în funcțiune pînă la 15 
septembrie a. c. Deci, iar sobe de 
cărbuni, iar combustibil cărat cu gă
leata prin apartamente cu tot cor
tegiul lui de risipă și încălzire insu
ficientă !

Executarea drumurilor interioare, a 
canalizărilor și canalelor termice 
este de asemenea o cerință impor
tantă în cadrul pregătirilor de iarnă : 
executarea lor pe timpul ploilor ca
re înmoaie pămîntul cere eforturi în 
plus și sprijinirea cu material lem
nos a săpăturilor deschise contra 
prăbușirilor. Și Ia acest capitol se 
stă însă slab pe șantiere. Se cere 
deci ca în săptămînile următoare să 
se dea o atenție deosebită' execută
rii drumurilor și aleilor la noile

€u perseverenta, și avînt spre telul finals

REALIZAREA AN6AJANENTULUI ANUAL
După 8 luni de întrecere entuzias

tă minerii din Uricani au înscris în 
acest an în palmaresul lor succese 
deosebite: 22 600 tone cărbune ex
trase peste plan, un randament de 
peste 1,500 tone pe post, economii 
ce se ridică la 800 000 lei. Sînt în
făptuiri care situează minerii urică- 
neni pe primul loc în întrecerea ce 
a cuprins de la începutul anului co
lectivele miniere din bazinul nostru 
în lupta pentru sporirea producției 
și a productivității muncii. Totodată 
prin realizările înscrise pe grafic, cu- 
vintul de onoare al colectivului — an
gajamentul de întrecere pe 8 luni — 
a devenit realitate. Dar succesele 
obligă în continuare la noi realizări. 
Colectivul își continuă ascensiunea 
cu avint spre piscul final: realiza
rea integrală și înainte de termen 
a angajamentului anual. Spre acest 
pisc își îndreaptă gîndurile, preocu
parea, întregul colectiv.

Referitor la măsurile preconizau 
de conducerea E. M. Uricani pentru 
asigurarea realizării integrale și îna
inte de termen a angajamentului a- 
nual al colectivului, tovarășul turca 
Zeno, inginerul șef al exploatării 
ne-a spus următoarele:

— In curînd vom păși pragul ul
timului trimestru al anului. Colec
tivul nostru va face acest lucru 
cu hotărîrea de a obține noi suc
cese, de a realiza integral obiecti

înainte de a porni spre unul din abatajele minei Uricani, un schimb din brigada con
dusă de minerul Qrciumaru Victor ascultă îndrumările maistrului minier Matei VasiJe.

vele de întrecere ce și ie-a îixat 
pe acest an. Realizările de pînă 
acum ne dau certitudinea că în ca
drul exploatării noastre există po
sibilități pentru a depăși obiecti
vele angajamentului și a lucra din 
luna decembrie a.c. la nivelul indi
catorilor prevăzuți pentru anul 
1965. Spre acest scop își îndreap
tă în prezent atenția, preocupările 
conducerea exploatării.

blocuri, a canalizărilor. Pentru ur
gentarea construcției rețelelor ter
mice — în deosebi la Vulcan — s-ar 
putea folosi elemente de beton pre
fabricat. Conducerile șantierelor tre
buie să dea atenție și montării tîm- 
plăriei și geamurilor pentru închi
derea spațiilor interioare (șantierele 
Petrila, Petroșani), acoperirea blo
curilor nou ridicate (Vulcan) ca și 
montarea vitrinelor la complexul co
mercial și al tîmplăriei la casa de 
cultură din Petroșani.

Pregătirea de iarnă a șantierelor 
de construcții cuprinde un cerc larg 
de probleme în care intră amenaja
rea locuințelor muncitorilor și sti- 
vuirea materialelor în tranzite, asi
gurarea stocurilor și rezolvarea pro
blemei încălzitului spațiilor interioa
re etc. Timpul este înaintat -- ano
timpul nefavorabil se apropie cu 
pași repezi. Conducerile șantierelor 
au datoria să ia toate măsurile teh- 
nico-organizatorice ca. totul să fie 
pregătit pentru lucrul și în anotim
pul nefavorabil. Măsurile trebuie 
luate fără întîrziere căci ploile, fri
gul nu așteaptă.

ȘT. MIHAI

— Ce măsuri afi preconizat pen
tru ca ultimul trimestru al anului să 
fie încheiat cu roade cit mai bogate?

— Invățlnd din experiența dobîn- 
dită în perioada scursă de la în
ceputul anului, ne preocupă, în 
continuare, asigurarea liniei de front 
necesare realizării ritmice a planu 
lui de producție. Subliniez că în

хэооееосмооовеаамооаоеосжоеоооеа

Inferviui nostru

cele 8 luni planul lucrărilor de 
pregătiri a fost realizat ritmic. Pî
nă acum s-au săpat peste plan 70 
ml lucrări miniere. Aceasta ne per
mite deschiderea ia timp a noilor 
fronturi. Pentru trimestrul IV pre
gătim darea în exploatare a noi 
panouri aht în blocul. V, orizontul 
580, cit și în blocul IV sud și II 
nord. In trimestrul IV vor intra în 
producție, în total 9 abataje ca
meră și un abataj frontal de mare 
capacitate. Frontalul, cu o extin
dere pe direcție de 140 m și cu o 
lungime de front de 80 m va Ii 
complet mecanizat. Abatajul Va fi 
dotat cu stîlpi hidraulici GS, grinzi 
V.D.U. și transportor blindat: iar 
tăierea cărbunelui se va executa 
cu ajutorul havezei W.E.E.-50 D.W.

cu două brațe tăietoare. Cu aceas
tă mecanizare scontăm pe atinge
rea unei productivități de minimum 
7 tone/post.

Vom persevera în continuare pen
tru sporirea vitezelor de avansare 
în abataje. Pînă acum inițiativa de 
a extrage două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj cameră a fost 
aplicată de către 12 brigăzi de mi
neri. In cursul trimestrului IV vom 
urmări generalizarea inițiativei la 
toate brigăzile din abataje. In acest 
fel vom asigura realizarea unei vi
teze medii în abatajele exploatării 
de cel puțin 100 ntl/lună, indica
tor prevăzut în planul tehnic pe 
anul 1965. Pe calea creșterii vite
zelor de avansare tindem spre rea

PROGRAM DE RADIO
76 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară interpretată de formații vo
cale . și instrumentale, 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,06 Melodii popu
lare, 9,00 Pagini din operete, 10,03 
Teatru la microfon: „Fîntîna tur
melor1' de Lope de Vega, 11,30 Mu
zică populară, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 15 septembrie), 13,00 Frag
mente din opera „Pescuitorii de per
le" de Bizet, 14,30 Roza vînturilor, 
15,00 Muzică populară interpretată 
de Dan Moisescu și Marcel Budală, 
16,30 Muzică ușoară de Noru De- 
metriad, 16,45 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II, 17,30 Din creația tineri
lor poe(i clujeni, 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidential 
în întrecerea socialistă, 19,00 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,40 
Melodii populare cerute de ascultă

lizarea productivității muncii la ni
velul anului 1965, de 1,580 tone 
pe post. Or, sporirea productivită
ții muncii la nivelul amintit, prin 
creșterea avansărilor în abataje și 
introducerea frontului creează con
diții optime ca pînă la sfîrșitui 
anului să lucrăm și la alți indica
tori la nivelul prevederilor pentru 
1965. Exploatarea abatajului fron
tal dotat cu armături moderne va 
avea ca urmare reducerea consu
mului specific de lemn de mină 
Cu 0,80-1 mc/1000 tone cărbune 
extrase. Astfel ne vom încadra în
că din luna decembrie în consu
mul de 37 mc/1000 tone cărbune, 
indicator prevăzut pe 1965. Pen
tru ultimul 1 trimestru ne-am propus 
recondiționarea a cea. 20 elemenți 
de fero-nichel, mai ales pentru că 
ducem lipsă de astfel de elemenți. 
Aceste măsuri se vor solda cu eco
nomii, importante care împreună 
cu sporirea productivității muncii 
vor asigura reducerea substanțială 
a prețului de cost. Un alt capitol, 
la care sîntem hotărîți să înregis
trăm rezultate mai bune este cali
tatea producției. In trimestrul IV 
vom începe exploatarea blocului 
V, unde cărbunele prezintă puține 
intercalați! de steril. In acest fel, 
precum și prin intensificarea preo
cupării brigăzilor pentru alegerea 

șistului vizibil 
vom reuși să ne 
încadrăm în nor
ma admisă de 

cenușă.
In scopul sti

mulării preocupării 
brigăzilor pentru 
punerea în va
loare a tuturor 
rezervelor interne 
in vederea atinge
rii unor indica
tori tehnico-eco- 
nomici superiori, 
respectiv a celor 
prevăzuți pentru 
anul 1965, condu
cerea exploatării 
preconizează or
ganizarea unui 
concurs între bri
găzi cu obiectivul: 
„abatajul dl a 
curat, mai pro

ductiv și mai bine întreținut". Con
cursul are ca scop îmbunătățirea 
organizării muncii, folosirea judici
oasă a timpului de lucru in aba
taje. Totodată el reclamă o grijă 
sporită și din partea personalului 
mediu tehnic pentru îmbunătățirea 
organizării locurilor de muncă și 
a asistenței tehnice.

Iată planurile noastre de viitor. 
Ѵвш mobiliza toate torțele pentru 
a încheia ultimul trimestru cu snc- 
cese deosebite, astfel ca întreg bi
lanțul anului 1964 să cuprindă ase
menea roade care să situeze co
lectivul minei Uricani printre pri
mii pretendenți Ia titlul de exploa
tare fruntașă pe 1964 atît pe ba
zin cit și pe ramură .

tori, 21,15 La microfon: Satira și 
umorul (reluare), 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,36 For
mații artistice școlare, 9,30 Din fol
clorul muzical al regiunilor patriei: 
melodii din Oltenia, 10,00 Formații 
de muzică ușoară, 10,30 De toate 
pentru toți (reluare), 11,50 Din mu
zica popoarelor, 13,40 Muzică ușoară 
interpretată de Mihaela Cotaru și 
Norocel Dîmitriu, 14,30 Melodii 
populare, 15/30 Cîntece lirice din o- 
perete, 16,15 Lecția de limba engle
ză. Ciclul I, 16,30 Muzică populară, 
18,30 Lectură dramatizată din schi
țele „Suflete înrudite" de O. Henry, 
„Oratorul" de Cehov și „Minciuna" 
de Nușici, 19,30 Aspecte de la Expo
ziția realizărilor economiei naționale 
a R.P.R. 20,15 Școala și viața, 21,10 
Muzică de dans, 22,10 Arii dcr o- 
pere.



STEAGUL ROȘU

SITUAȚIA DIN CONGO
— ORAȘUL COQUILLATVILLE 

CUPRINS DE PANICA —
LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres)
Trimisul special al agenției 

France Presse relevă că la Coquil
latville atmosfera se caracterizează 
prin „totală panică11. „Toți plecăm 
spre Leopoldville11, i-au declarat tri
misului special al France Presse- 
ului, comandanții unei coloane de 
soldați belgieni care părăseau Co
quillatville, capitala regiunii cen
trale a Congoului. Alte cîteva sute 
de europeni au părăsit cu cîteva ore 
înainte orașul, pe bordul unor avi
oane americane.

Același corespondent, anunță că 
generalul Mobutu, comandantul șef 
al armatei naționale congoleze a în
treprins un zbor de recunoaștere 
deasupra orașului Coquillatville și 
regiunii învecinate unde după cum 
a declarat el, pe baza celor văzute 
din avion, „nu a remarcat prezența 
răsculaților". El s-a întîlnit apoi cu 
ofițerii superiori ai trupelor guver
namentale din Coquillatville, încer- 
cînd să înlăture panica ce a cuprins 
în primul rînd trupele din acest o- 
raș. Optimismul generalului Mobutu, 
scrie în continuare trimisul agenției 
France Presse, este într-adevăr ne
cesar pentru moralul populației și al 
soldaților. Răsculații nu sînt așa 
departe de oraș, după cum afirmă 
generalul Mobutu. Ei au ocupat lo
calitatea Boencig. la 300 kilometri 
de Coquillatville, și sînt hotărîți să 
înainteze spre acest oraș.

O nouă lovitură de stai
de sta! 
avut loc 
septem-

SAIGON 14 (Agerpres).
Cea de-a treia lovitură 

din ultimele 10 luni, care a 
în Vietnamul de sud la 13 
brie, a eșuat. Intr-o emisiune a pos
tului de radio Saigon, duminică sea
ra se anunța că „generalul Khanh 
s-a înapoiat în capitală de la Dal at" 
și că „trupele generalului Lam Van 
Phet" s-au retras din oraș. Potri
vit aceluiași post de radio, trupele 
guvernamentale au reluat controlul 
asupra țării. Luni dimineața, gene
ralul Khanh a vorbit la postul de 
radio Saigon, anunțînd că triumvi
ratul celor trei generali își reia ac
tivitatea și că conducătorii loviturii 
de stat urmăreau să readucă Ia pu
tere „elementele care au rămas cre
dincioase regimului lui Ngo Dinh 
Dien>“. Totodată, într-un scurt co
municat transmis de postul de ra
dio Saigon, un grup de studenți de
clară că lovitura de stat din 13 
septembrie urmărea reînființarea par
tidului Can lao, fondat de defunc
tul Ngo Dinh Diem.

Tot luni dimineața. generalul 
Khanh a avut o întrevedere cu A- 
lexis Johnson, locțiitorul ambasado
rului american la Saigon, Maxwell 
Taylor, care i-a confirmat că „S.U.A. 
nu vor aproba nici un fel de acțiuni 
politice din Vietnamul de sud care 
ar putea duce la înlăturarea actua
lului guvern11.

Știrile privind lovitura de stat 
din Vietnamul de sud au provocat

surpriză la Washington, mai ales în 
urma raportului optimist prezentat 
săptămîna trecută de generalul Max
well Tax lor, ambasadorul S.U.A. in 
Vietnamul de sud. Președintele John
son a convocat într-o ședință extra
ordinară pe secretarul de stat Dean 
Rusk și pe ministru] apărării McNa
mara, cu care a discutat problema 
crizei sud-vietnameze. La sfîrșitul

la Saigon
ședinței, care a durat o zi întreagă, 
s-a dat publicității un comunicat, 
în care se arată că „guvernul ame
rican dezaprobă orice acțiune care 
poate împiedica guvernul sud-viet- 
namez să reunească Consiliul națio
nal suprem menit să desemneze un 
guvern bazat pe o largă participare 
a tuturor reprezentanților de seamă 
ai populației11.

LUMPUR 14 (Agerpres). 
potrivnice Federației Ma- 
loc, după cum s-a mai a- 
numai în Singapore și în

Campania electorală din S.U.A.

Intensificarea acțiunilor 
împotriva Federației Malayeze

KUALA
Acțiuni 

layeze au 
nunțat, rm
celelalte teritorii incluse cu forța in 
federație, dar cu o deosebită inten
sitate ele se desfășoară chiar pe te
ritoriul Malayei, nu departe de ca
pitala federației, Kuala Lumpur. A- 
genția Reuter anunță că în regiu
nea de junglă din sudul Malaye; 
(statul Johore), unde sînt semna
late acțiuni ale unor detașamente 
de partizani, avioanele britanice ca 
re acordă sprijin militar guvernului 
Federației Malayeze au efectuat în 
ultimele zile raiduri de recunoaștere 
și atacuri aeriene. în încercarea de 
a lichida puternica mișcare de par 
iizani din această regiune.

Ministrul apărării al Malayeziei. 
Abdul Razak, a avut o întrevedere 
cu înaltul comisar britanic la Kuala 
Lumpur, lordul Head, cu care a

dezbătut situația încordată din Fe
derația Malayeză. Agenția Associa
ted Press menționează o declarație 

, făcută presei, în care Razak a pre
cizat că „dacă Consiliul de Securi
tate nu va soluționa în mod pozi
tiv plîngerea Malayeziei împotriva 
Indoneziei, guvernul malayez își re
zervă dreptul de a întreprinde toate 
acțiunile necesare".

Duminică, generalul 
monghkhon, secretarul 
S.E.A.T.O., s-a oprit
ore la Singapore, în drum spre Aus
tralia și Noua Zeelandă. El a făcut 
o declarație presei, în care a arătat 
că principala chestiune pe care, o 
va discuta, atît în Australia, cît șî 
în Noua Zeelandă, va fi situația din 
Malayezia, precizînd totodată că, în 
cazul. în care unul dintre membrii 
S.E.A.T.O. va cere intervenția blo
cului în conflictul Malayezia—Indo
nezia. blocul militar va da curs 
rerii.

Ipelil mir pemiiilltill 
din Ciprn

NICOSIA 14 (Agerpres).
Potrivit relatărilor corespondentu

lui la Nicosia al agenției France 
Presse, 100 de personalități aparți- 
nînd comunității cipriote grecești, 
printre care membri ai parlamentu
lui, politicieni și lideri sindicali, au 
lansat un apel poporului cipriot să 
participe la 11 octombrie la un marș 
al păcii pentru a cere lichidarea ba
zelor militare străine din insulă. A- 
pelul celor 100 de personalități a 
fost publicat duminică de întreaga 
presă cipriotă-greacă.

Potrivit unui plan al organizato
rilor, marșul va porni de la Templul 
lui Apolon, situat în apropierea ba
zei britanice de la Akrotiri, pînă în 
orașul Limassol, pe o distanță de 
15 'km.

K. Supha- 
general al 

pentru cîteva

ce-

. WASHINGTON 14 (Agerpres).
In cadrul campaniei electorale 

S.U.A., candidați! democrați și 
publicani continuă să-și 
zițiile. Intr-o declarație 
riștilor la Casa Albă, 
Johnson a calificat ca 
tul de reducere fiscală 
tamîna trecută de către 
partidului republican, 1 
water, la o întîlnire cu 
Johnson a declarat că „nu este de 
competența sa Să judece un candi
dat, acesta fiind privilegiul alegăto
rilor". Președintele a afirmat, de a- 
semenea, că „americanii par să fie 
mulțumiți de rezultatele obținute în 
cei patru ani de administrație de
mocrată11. Hubert Humphrey, can
didatul , democraților la funcția de 
vicepreședinte, vorbind în fața a 
peste 14 000 de alegători la Santa 
Fe (New Mexico), a calificat ulti
mele declarații ale lui Goldwater ca 
reîlectînd lipsa lui de stabilitate 
politică.

Candidatul republicanilor la postul 
de vicepreședinte, William Miller, a

din
re

po-
zia-

expună 
făcută 
președintele 

ireal proiec- 
propus săp- 

‘ candidatul 
Barry Gold- 

alegatorii.

încercat să explice că Goldwater hu 
ar fi în favoarea tezei de a se lăsa 
la latitudinea militarilor folosirea 
armelor rachetă ci numai la dispo
ziția comandamentului N.A.T.O. In- 
cercînd să motiveze votul lui Gold
water împotriva legii drepturilor ci
vile, el a menționat, de asemenea, 
că acesta a considerat ca fiind ne
constituționale „anumite părți din 
această lege, și nu întreaga lege11

In viitoarele zece zile, statele din 
sud vor deveni locul de confruntare 
dintre candidații partidului demo
crat și cel republican. Potrivit agen
ției France Presse, aceasta va fi o 
etapă decisivă în cadrul campaniei 
Candidații democrați pornesc ca fa- 
voriți avînd în vedere cîștigul 
tic pe care l-a obținut Johnson 
vizita în regiunile 
Georgia și Florida.

Sondajele efectuate 
rite organizații în
confirmă avantajul pe care îl deține 
președintele Johnson în actuala cam
panie electorală.

sinistrate

de către 
întreaga

poli- 
prin 
din

dife-
țară

Activitatea Comitetului Special 
al O. N. U. privind Omanul

Comunicat 
indo«ceylonez x

COLOMBO 14 (Agerpres).
La Colombo a fost dat publicită

ții comunicatul final al tratativelor 
dintre primul ministru al Ceylonu
lui. Sirimavo Bandaranaike, și mi
nistrul afacerilor externe al Indiei. 
Sardar Swaran Singh. In comunicat 
se subliniază că cele două părți au 
fost de acord ca Oceanul Indian să 
fie transformat într-o zonă nenu- 
clearizată.

In timpul tratativelor, se spune 
în comunicat, au mai fost dezbaiute 
o serie de probleme legate de dezar
mare. de apropiata conferință a ță
rilor neangajate, de convocarea u- 
nei conferințe afro-asiatice și altele.

CAIRO 14 (Agerpres).
Membrii comitetului special O.N.U 

pentru cercetarea situației din Oman 
și din celelalte teritorii ale Arabieî 
de Sud, au sosit la Cairo pentru a-i 
asculta pe reprezentanții diverselor 
partide și organizații din Oman în 
legătură cu situația din acest teri 
toriu. In același scop, ei au vizitat 
în prealabil Londra, Dammam (A- 
rabia Saudită) și Kuweit. Acest co
mitet are sarcina de a întocmi un 
raport cu privire la situația din O- 
inan pe care îl va prezenta la cea 
de-a 19-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Luni dimineața, mem
brii comitetului au început audie
rea diverșilor petiționari. Primul ca
re a fost ascultat a fost emirul Sa
leh Ben Eissa al Harithy, membru 
în Consiliul Suprem al Omanului. 
EI a acuzat guvernul britanic că 
încalcă suveranitatea Omanului și 
principiile Cartei O.N.U. și a pre
zentat apoi situația grea a poporu
lui din Oman ca urmare a domina-

ției colonialiste.
școli, asistență socială, alimente șl 
nici măcar apă potabilă. Cererii in
sistente a poporului omanez de a 1 
se acorda independență a spus emi
rul, i s-a răspuns cu agresiunea ar
mată. El a cerut membrilor Comite
tului O.N.U. să intervină pentru a- 
doptarea unei hotărîri juste în ceea 
ce. privește viitorul Omanului, res- 
pectindu-se drepturile elementare ale 
acestui popor si principiile Cartei 
O.N.U.

Solima’n ben Himyar, un alt mem
bru al Consiliului Suprem al Oma
nului, care a sosit Ia Cairo pentru 

a depune mărturie în fața membrilor 
Comitetului. O.N.U., a făcut luni o 
declarație sprijinind rezoluțiile ' a- 
doptate de conferința arabă la nivel 
înalt de la Alexandria în legătură 
cu eliberarea tuturor popoarelor a- 
rabe. El a arătat apoi că poporul 
din Oman dorește independența și 
este hotărît să continue lupta pînă 
Ia victoria finală.

In Oman nu sînt
Partidul Neo Lao Haksat 

despre necesitatea restabilirii 
guvernului național de coaliție

KHANG KHAI 14 (Agerpres).
Postul de radio Vocea Laosului a 

transmis un comentariu în care, ex- 
primînd punctul de vedere ai Parti
dului Neo Lao Haksat, a subliniat 
că pentru restabilirea păcii în Laos 
este absolut necesară restabilirea 
guvernului de coaliție națională in 
Laos. După cum sublinia comenta
riul acest 
luna iunie 
prevederile 
Ia Ziirich 
vern aprobat deci de reprezentanții 
celor trei grupări politice laoțiene, 
de regele Laosului și apoi de către 
populația din Laos. Iată de ce el 
este singurul guvern legal al Lao
sului și Partidul Neo Lao Haksat 
se pronunță pentru menținerea 
consolidarea lui.

guvern a fost alcătuit în 
1962, în conformitate cu 
acordurilor tripartite de 

și Valea Ulcioarelor, gu-
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SEUL. In urma ploilor toren
țiale, în regiunile sudice și cen
trale ale Coreei de sud au avut' 
loc mari inundații, care au pro
vocat moartea a 218 persoane și 
dispariția altor 230. Inundațiile 
au provocat si alunecări de teren.

PARIS, 
la centrul

Cu prilejul unei vizite 
de studiere а razelor

obiecte din ceramică și sticlă,
ADDIS ABEBA1. Mahmud Sah- 

noun, secretar general adjunct al 
Organizației Unității Africane, a 
anunțat că miniștrii afacerilor ex
terne ai Republicii Congo (Braz
zaville) și Burundi au acceptat 
invitația de a lua parte la lucră- 

■ rile Comisiei speciale alcătuite la

Și

In cîteva rînduri
cosmice de la uzinele Potez, mi
nistrul de stat francez însărcinat 
cu probleme atomice și spațiale, 
Gaston Palewski, a declarat că. 
spre sfîrșitul anului 1965 sau în
ceputul anului 1966, Franța va 
lansa doi sateliți de construcție 
franceză. El a adăugat că în pre
zent se studiază posibilitatea in
stalării în Guyana a unei baze, 
franceze de lansare de sateliți.

BELGRAD. Pe insula iugoslavă 
Visa din Marea
grup de . arheologi a 
vestigiile orașului antic 
In timpul săpăturilor a 
coperit un mozaic, care 
trat întreg și care are o suprafa
ță de 100 metri. Au mai fost găsite

Adriatică. un 
descoperit 
grec Jsa 
fost des- 
s-a păs-

sesiunea extraordinară de la Addis 
Abeba pentru examinarea proble 
mei congoleze. Lucrările comisiei 
încep la 18 septembrie, la Nairobi 
și vor fi prezidate de primul mi
nistru al Kenyei, Jomo Kenyatta

ISTANBUL. Duminică seara, pe 
șoseaua care duce spre Adana (su
dul Turciei) s-a produs un grav 
accident de circulație, care s-a 
soldat cu moartea a 11 
și rănirea gravă a altor

Accidentul a survenit 
mentul cînd un autobuz

care 
persoane 
41 
în

! încărcai 
cu călători s-a prăbușit Ia un 
raj, într-o prăpastie de peste 
de metri.

Autoritățile au instituit o 
chetă.
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Disputa pentru Falkland
Un subcomitet al Comitetului spe

cial- al 
aplicării 
cordareă 
poarelor
York plîngerea Argentinei împotriva 
Marii Britanii, referitoare la insulele 
Falkland. In fapt, nota oficială a 
guvernului argentinian afirmă că: 
„Republica Argentina n-a acceptat 
niciodată ocupația britanică a insu
lelor Malvine și nici statutul lor ac
tual de colonie11. s

Situate în sud-vestul Oceanului
Atlantic, in dreptul paralelei de 52 
grade latitudine sudică, la numai 
550 km (300 mile marine) est de 
coasta patagoneză a Argentinei, in
sulele Falkland, alcătuite 
insule mari - — Falklandul 
de vest — au în total o 
de 11 961 km pătrați și o 
de 2 191 locuitori. Capitala

- Stanley, unde trăiește jumătate din 
populație, respectiv 1 074 persoane 
Limba oficială a teritoriului este en 
gleza, iar moneda este lira sterlină.

...Originea diferendului argentino- 
britanic privind aceste insule, tre
buie căutată în urmă cu mai bine

O.N.U. pentru examinarea 
declarației cu privire la a- 
independenței țărilor și 'po- 
coloniale, discută la New

DOCUMENTAR

din două 
de est șl 
suprafață 
populație 
este Port

de un secol, mai exact el datează din 
anul 1833. In acel an maTinarii unui 
vapor englez au debarcat pe malul 
insulelor Malvinas — cum se nu
meau aceste insule pînă atunci — 
care făceau parte din teritoriul Ar
gentinei. Guvernatorul argentinian a 
fost înlăturat, iar drapelul acestei 
țări a fost înlocuit cu cel britanic. 
Imediat, Anglia a și anunțat că in
sulele devin o colonie a 
britanice sub denumirea 
land. Și astfel 
de atunci, guvernele 
rindat la conducerea 
revendicat permanent 
proprietate asupra’ acestor insule. 
Ele își întemeiază cererea pe argu
mente istorice, geografice și juridice 
Anglia răspunde însă implacabil. că 
„este convinsă" de dreptul ei de po 
sesiune asupra insulelor, deși aceas-

coroanei 
de Falk- 

fac.e 
s-au

se
care
Argentinei, 
dreptul lor 

acestor

c.ă
pe
au
de

ta se bazează exclusiv numai pe 
perațiunea din 1833. In schimb 
palatul San Martin (reședința preșe
dintelui Argentinei — N. R.) se con
sideră că argumentele argentiniene 
sînt temeinice, mai ales poziția geo
grafică a insulelor 
populația lor 
glo-saxonă.

In Timp ce 
al Națiunilor 
diferend, agențiile de presă au rela
tat următoarea știre. Un avion ar
gentinian a aterizat neanunțat pe 
aeroportul din Stanley. Pilotul a co- 
borît din avion, a fixat un drapel al 
țării sale în pămînt și a înmînat pri
mului întîlnit o proclamație adresa
tă guvernatorului britanic, după ca
re a decolat cu avionul său, înainte 
ca autoritățile să fi reușit să-l re
țină. Ministerul de Externe al Angliei 
a adresat o notă de protest formală 
ambasadei Argentinei în legătură eu 
acest episod. La Londra se’ mențio
nează însă că nu se consideră inci
dentul ca ceva grav, ci ca o „farsă 
colegială11 între aviatori.

o- 
la

și faptul fă 
nu este de origină an-

în subcomitetul special 
Unite se discuta acest
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