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

Anul XVI
XXI Nr. 4639

Ioi
16 septembrie 

1964

4 pag, 20 bani

Citiți în pagina а 4~а :
• întrunirea Consiliului științific al Centrului internațional de fizică 

teoretică.
• întrevederile lui U Thant.
• „TU-134“.
• Makarios a autorizat sosirea de alimente din Turcia în Gipra.
• © propunere importantă a prințului Sufanuvong.
• Mișcarea grevistă din Bolivia.

Grijă pentru sănătatea 
muncitorilor

ba sectorul de foraj Li- 
vezeni, din cadrul între
prinderii de explorări mi
niere Hunedoara-Deva, se 
acordă grijă permanentă 
sănătății oamenilor muncii. 
Comitetul secției sindicale 
a distribuit muncitorilor 

. ,în ultimele două trimestre 
у 24 de bilete de odihnă și 

tratament, pentru stațiunile: 
Eforie Sud, Sinaia, Pre

deal, Tușnad, Buziaș șl 
altele. Printre cei care 
și-au petrecut concediul de 
odihnă în aceste stațiuni 
se numără și sondorul 
șef Niculescu loan, moto
ristul Popescu Sebastian, 
sudorul Lepăduțoiu Gheor- 
ghe și alții.

BARBU IOAN 
corespondent

I
, Fața ■ orașului PetriJa se schimba de la un an la si tul.

Aici . se dau în folosință oamenilor muncii noi blocuri de 
«i ІоіМігЦе. Blocul din clișeul de față a fost dat în folo- 

■ sința minerilor spre sfîrșitul anului trecut. In curînd, în 
orașul Petriie vor fi date în folosință noi blocuri de lo
cuințe. . •

( 1 PRIMA

cu în-

1 Deschiderea noului an școlar 
•1964—1965 a constitui, un prilej - 
de nemărginită bucurie atît pentru 
elevi, cit și pentru cadrele didac
tice. Revederile cu colegii,
vățăiorii, discuțiile despre vacan
ță, ’ florile multicolore, manualele 
școlare acordate gratuit, toate au 
făcut ca prima zi din noul an șco
lar să fie o adevărată sărbătoare.
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’ *'  ’ Două aspecte și o fotografie cor
♦ intregi imaginea sărbătorească a 
•. primei zile de curs.

„Bobocii*.

școlii se ter
minase. Cei mai mici elevi venise
ră însoțiți de părinți sau de frați 
și surori mai mari. Erau impresio-
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j rtați de tot ce vedeau. Dar cel mai 
mult i-au impresionat manualele 
școlare pe care le-au primit gra
tuit. Nu-i vorbă aă mai văzuseră 
ei cărți, dar parcă nu așa de fru
moase. Și apoi, acum aveau căr
țile lor, cu coperți groase, cu poze 
multe și frumoase, cărți din care 
curînd vor soarbe primele slove. 

Atmosfera se liniștise afară și 
pe coridoare, dar continua în cla
se în jurul manualelor școlare. 
La ușa unei clase, un prichindel 
aștepta cu ghiozdanul în spate.

♦

€u planul pe 9 luni 
îndeplinit

Exploatarea minieră Urieani
Colectivul minei Urieani, 

cea mai tînără exploatare 
minieră din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, si-a 
îndeplinit cu 14 zile mai 
devreme planul pe 9 luni 
la extragerea cărbunelui.

Acest rezultat se dato- 
rește bunei organizări a 
muncii in abataje precum 
și extinderii inițiativei de 
extragere a două timpuri 
de cărbune pe schimb și 
aripă în aproape toate 
abatajele cameră. Toate 
acestea, precum și măsu
rile tehnico-organizatorice 
aplicate au condus la ob
ținerea unui randament pe

exploatare de 1,570 tone 
cărbune pe post — cel mai 
mare randament înregistrat 
pe bazin. Pe baza crește
rii productivității muncii, 
minerii din Urieani au 
extras de la începutul anu
lui mai bine de 23 500 to
ne de cărbune cocsificâbil 
peste sarcinile de plan. La 
acest rezultat o contribu
ție de seamă au adus-o 
brigăzile de mineri condu
se de Rtidic Constantin, 
Burtea Miță, Stefan Nico- 
lae. Cazan Stelian. Dră- 
ghicî Aurel și altele care 
au obținut randamente de 
7-8 lone de cărbune pe 
post

Sectorul III Lupeni
Minerii din sectorul Iii 

ai minei Lupeni. — cel mai 
mare sector carbonifer din 
bazinul Văii Jiului — au 
extras de la începutul a- 
nului pină ieri dimineață 
21600 tone de cărbune 
cocsificâbil peste sarcina 
de plan. Prin realizarea 
acestui plus de producție, 
minerii din acest sector 
și-au îndeplinit integral 
planul de producție pe 9 
luni.

Sporul de producție- a-

mintit a fost obținut pe 
seama depășirii randamen
tului planificat pe sector 
cu 170 kg cărbune , pe 
post.

Cea mai mare cantitate 
de cărbune a fost extrasă 
de brigăzile din abatajele 
frontale conduse de Petre 
Constantin, frații Sabin și 
Ioan Ghioancă care au ob. 
ținut depășiri la , randa
mentul planificat între 1 
și 2 tone de 'cărbune pe 
post.

întreprinderea forestieră 
Petroșani

Muncitorii din bazinul 
forestier al Văii Jiului. au 
raportat ieri îndeplinirea 
planului de producție pe 
9 luni. Muncitorii forestieri 
din Petroșani au produs 
peste plan 3 310 mc buș
teni gater rășinoase, 1 100 
mc lemn de mină, 2 200 
buc. traverse normale, 1 000 
mc cherestea de fag și 
alte sortimente de mate
rial lemnos.

întreaga capacitate de lu
cru a mașinilor și utilaje
lor, indicele de utilizare 
a masei lemnoase a fost 
depășit cu peste 5 la. sută 
față de șarcina planificată.

Forestierii din Petroșani 
și-au îndeplinit planul pro
ducției globale în propor
ție de suta la sută, iar la 
producția marfă au înre
gistrat o depășire de '3,74

Ca urmare a folosirii la

Zi DE
adresă unuia 
tocmai ieșise 

știi unde îrivă-

bobocule ? A-

Intîrziase puțin și nu știa unâe-s 
ceilalți copii dintr-a-ntîia.

— Nene — i se 
dintr-a Vlll-a care 
dintr-o clasă — nu 
țăm noi ?

— Ce nene, măi
cum sintem colegi. Hai cu mine la 
ai tăi.

Și iată-l pe Nelu alături de prie
tenii lui de joacă Gigi și Sandu, 
alături, de alți copii necunosauti 

dar colegi de acum.
Intre „boboci?’ Școlii generale de 

8 ani. nr. 1 din Petroșani se numără 
și Mărdare Octavian, Pohl Gheorgfre, 
Daj Ecaterina, Gabor Gabriela, 
Treistaru Ionel și Nedelcu Mirele. 
Cu toții au pășit in clase timiei, 
emoționați, dar minări că sini de 
acum școlari.

...și cei dintr-a VIH-a
Sînt „veteranii" școlilor generale 

de 8 ani, cum le place să se nu
mească. Ei vor fi prima promoție 
a școlilor generale de 8 ani. ca 
urmare a îndeplinirii cu succes a 
uneia din sarcinile trasate de cel 
de-al IlI-lea Congres al partidului 
— generalizarea învățămintului o- 
bligatoriu și gratuit de 8 ani.

Cîțiva „veterani” discutau cu a- 
prindere în curtea școlii din Ani- 
noasa.

— Și acum fraților — se adresă

la sută.

Șteț Ștefan colegilor — incă un 
.șut" bun și o gătam și pe-a 

liceu sau la profe- 
să ,tragem tare"

VlII-a. Apoi la 
sională. Numai 
anul acesta.

In discuție 
loan și povesti 

cum și-a petre
cut el două săp- 
tămîni din voj 
canță in fru
moasa tabără 
regională de la 
Lunca Florii. 
Fruntașii clasei 
ă Vil-a din a- 
nul trecut: Za
za Dumitru, Po
pa Olga, Ma- 
cavei Voichița 
îl ascultau cu 
plăcere pe Nelu 
și, din cînd în 
cirtd. interve- 
neau cu între
bări sau pentru 
a povesti cum 
și-au petrecut 
și ei vacanța.

Aceeași ani
mație era și in
tr-un grup de 
„veterani" de la 
Școala generală 
de S ani nr. 1

interveni Danciu 
colegilor de clasă

După munca din adîncurî, minerul își aruncă primul zîmbet spre soa
rele care-1 întîmpină cu razele-i aurii.

Realizări ale ceferiștilor
Economii 

de combustibil
Mecanicii și fochiștii depoului 

C.F.R. Petroșani au încheiat luna 
august cu o. frumoasă -realizare în 
privința economiilor de combustibil 
convențional : 607 tone. Ea se dato- 
rește preocupării susținute a colecti
vului pentru buna întreținere a lo- 
corpofivelor. folosirii raționale a a- 
burultii, rdmorcări-i -trenurilor-'.ou;, to
naje sporite, folosirii pe unele por
țiuni de linie a forței vii a trenuri
lor etc. Demn de remarcat este fgp- 
itil că pe întregul depou, nici 5 Î6-’ 
comotivă nu a avut pierderi de com
bustibil. ci numai economii. In a- 
ceasta se reflectă nu numai munca 
mecanicilor, ci și a celor de la ate
lierul de reparații, care au efectuat 
numai lucrări de bună calitate

De la începutul anului și pînă în 
prezent, au fost economisite 5451 
tone combustibil convențional cu 
care se pot remorca 1 232 trenuri 
de marfă pe distanța Petroșani — 
Simeria și retur. In fruntea luptei 
pentru economii s-au situat brigă

zile de mecanici de pe locomotivele 
230 105, 230 005, 150 1047, 150 1002
și 150 1048, conduse de mecanicii 
Groza Romulus, Abrudeanu Alexan
dru, Săbău Ioan, Ardeleanu Vasile 
și Braia Barbu.

Trenuri marșrute
In stațiile Lupeni și Petroșani se 

acordă o atenție deosebită marșruti- 
zării transporturilor. Datorită mun
cii depuse, numărul trenurilor marș- 
rute ce pleacă din aceste stații este 
în continuă creștere, ca și numărul 
vagoanelor și tonajul din fiecare 
iren marșrutizat. Pentru realizarea 
acestora, vagoanele care alcătuiesc 
trenurile marșrute sînt introduse din 
timp la încărcare, iar toate vagoa
nele prevăzute în diagramă sînt în
cărcate la timp spre a putea pleca 
la destinație cu trenul marșrută. Un 
ajutor prețios în această direcție 
este dat de colectivele preparatelor 
de cărbune din Lupeni și Petrila. 
Pînă acum au plecat din aceste 
stații 1079 trenuri marșrute cu un 
tonaj net de 1 146 588 tone.

din Petroșani. Interlocutori: Ioni 
Victoria, Pană Niculina, Mureșanti 
Ana, Ștefan Mircea, Mălai Vasile, 
Câpitanu Crăița, Rusan Violeta, 
Raicu Ileana și Tențel Magdalena. 
Erau mîndri că vor fi primii ab
solvenți ai clasei a Vlll-a și hotă- 
riți, totodată, să fie și... absol
venți fruntași.

D. GHEONEA
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Din prima zi de școală, pe chipurile zîmbitoare ale • 
celor două colege, eleve în clasa a III-a Ia Școala ge- * 
nerală de 8 ani nr. 4 din Petroșani, se citește încre- J 
dere, bucurie șî optimism. •

♦

Colectiv mic, 
realizări mari

Colectivul de muncitori din stația 
Vulcan se străduiește să obțină rea
lizări cît mai mari în întrecere. Prin 
asigurarea de vagoane grele pentru 
încărcarea cărbunelui de la exploa
tarea minieră Vulcan și de la prepa
rata din Corcești colectivul stației 
a reușit în această lună să încarce 

•24 000 torre cărbune peste plan. In 
același timp, expedierea vagoanelor 
încărcate cu primele trenuri în cir- 

1 calație a contribuit la reducerea sta
ționării vagoanelor la încarc a re-des- 
cărcare cu 5 la sută. ■

Cele mai bune rezultate au- fbst 
obținute de eătre turele conduse de 
impiegații de mișcare Ignat: Dumi
tru și Pop Tămaș.*  . ’

I. CR1ȘAN 
corespondent

felini peotrii calettarea 
fimlui vădii

Tinerii sondori de la sectorul de 
foraj Livezeni au participat în ulti
mele două luni la numeroase acțiuni 
de colectare a fierului vechi. Mobi
lizați de organizația U.T.M., .ei au 
adunat și predat la I.C.M. în peri
oada scursă din trimestrul III, 9 000 
kg de fier vechi. Pentru felul în ca
re au muncit la colectarea fierului 
vechi merită a fi evidențiați utemiș- 
tii Chirilă Hie, Jianu Ioan, Jacob 
Constantin și Dimică loan.

PALEA CORNEL 
corespondent



2 STEAGUL ROȘU

Localitățile noastre 
pot fi și mai bine gospodărite

Prin contribuția cetățenilor
Pentru lucrările de gospodărire și 

înfrumusețare a Văii Jiului se alocă 
an de an sume tot mai mari. In a- 
ceet an au fost destinați acestui 
scop 1129 000 lei. Creșterea sumelor 
destinate salubrizării orașului cu 

, 600 000 lei față de anul trecut per
mite extinderea suprafețelor de străzi 
ce ae mătură zllnie de la 295000 
m p la 525 000 m p. Pentru întreți
neri de străzi a fost alocată suma 
de 700000 lei. cu 320000 lei mai 
mult decît în anul 1963.

Țlnfad seamă de sumele alocate, 
de sarcinile importante ce revin co
lectivelor I.C.O. și I.L.L., aspectul 
orașelor noastre trebuie să se ridice 
mereu pe o treaptă mai înaltă. Fie
care sfat popular, în limita fonduri
lor alocate, a încheiat contracte de 
prestări de servicii cu I.C.O. Petro
șani, stabllindu-se străzile și supra
fețele ce se mătură și stropesc zil
nic. Cu toate acestea, salubrizarea 
în Valea Jiului nu se ridică încă la 
nivelul dorit, calitatea lucrărilor pres
tate nu satisface cerințele. Aceste 
neajunsuri sînt determinate de in
suficientul control din partea I.C.O. 
asupra felului cum se execută pres
tațiile de servicii. De asemenea nu 
se urmăresc și nu se recepționează 
lucrările executate în timpul nopții 
și nici calitatea și cantitatea aces
tora. Se constată că atît sfaturile 
populare cit și organele de miliție 
nu iau măsurile cuvenite pentru a 
încheia procese verbale de contra
venție, instituțiilor, unităților comer
ciale și cetățenilor care nu respectă 
prevederile art. 33 din decizia nr. 
721/1962 a Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al regiunii Hune
doara cu privire la păstrarea cură
țeniei în orașele și comunele regiu

Pe adresa comitetului executiv al 
sfatului popular din Lupeni au sosit 
de ta începutul acestui an peste 
5000 de scrisori din partea cetățeni
lor. Prin scrisori, oamenii muncii 
fac propuneri în legătură cu gospo
dărirea orașului, sesizează unele 
neajunsuri în activitatea unităților 
de deservire publică, cer să li se re
zolve diferite probleme personale. 
Numărul mare al scrisorilor primite 
arată încrederea cu care oamenii 
muncii se adresează organului local 
al puterii de stat.

Este îmbucurător faptul că numă
rul scrisorilor primite în acest an, 
îndeosebi al celor care se referă la 
activitatea de gospodărire și înfru
musețare a orașului, a crescut față 
de aceeași perioadă din anul trecut 
cu circa 20 la sută. Ne bucură acest

La ordinea zilei — aprovizionarea
Transformarea Vulcanului, dintr-o 

veche așezare minieră, într-un oraș 
înfloritor cu mii de locuitori a pus 
ta fața unităților de desfacere ale 
comerțului nostru socialist sarcini 
Sporite. Numai în comparație cu 
anul trecut, sarcinile de plan în 
domeniul aprovizionării oamenilor 
muncii din localitate au fost sporite 
în acest an cu 18 la sută. Dar și 
această cifră a fost în mod substan
țial depășită.

Spre a putea asigura o aprovizio
nare abundentă, Sfatul popular al 
orașului Vulcan a pas la dispozi
ția organizațiilor comerciale spații 
corespunzătoare. Unități de desface
re a produselor alimentare, textile, 
farmaceutice și altele, își desfășoa
ră în prezent activitatea în loca
luri spațioase, dotate cu mobilier 
modern, special amenajate în noile 
blocuri. Organizațiile comerciale au 
luat, de asemenea, măsuri de reno
vare și înzestrare cu mobilier nou 
a majorității unităților de desfacere. 

nii noastre. Sfaturile populare, or
ganele de miliție și organele l.S.I.P. 
trebuie să ia măsurile cuvenite îm
potriva celor ce vînd și consumă 
semințe pe străzi, în sălile de spec
tacole, pe terenurile de sport etc.

Pentru păstrarea curățeniei în lo
calitățile Văii Jiului, Ia majoritatea 
blocurilor s-au înlocuit recipienții 
improvizați de colectat gunoiul me
najer cu recipient! noi сие trebuie, 
folosiți. Asemenea reeipienți au fost 
instalați și pe străzile principale, în 
parcuri, însă unii cetățeni. în loc 
să-i folosească, aruncă resturile de 
fructe, hîrtij pe alături, pe rondu
rile cu flori, străzi etc.

In acest an s-au extins ionele 
verzi, e-au amenajat numeroasa ron
duri cu flori, e-au plantat mii de 
trandafiri etc. Tot ceea ce s-a făcut 
pe linia înfrumusețării este un lucru 
taur. Rău e însă faptul că în cartie
rele Livezeni Petroșani, Viaeoza I, 
Carpațf etc. zonele verzi nu stat 
îngrijite. Unele spații verzi au fost 
transformate în terenuri de joacă 
pentru copii, în locufl de odihnă pen
tru unii cetățeni ce obișnuiesc să în
tindă covoare și să șe așeze pe te
renurile cu iarbă dintre blocuri. In 
cartierul Carpați pe spațiile verzi 
pasc în fiecare noapte cai, iar în o- : 
lașul Petrila diferite animale vaga
bondează toată ziua distrugînd lu
crările gospodărești.

Față de această situație, comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare, deputății, comitetele de . cetă
țeni și organele de miliție, trebuie 
să ia măsurile cuvenite, să treacă 
Ia aplicarea de sancțiuni cetățenilor 
care lasă animalele să vagabondeze 
și care nu păstrează curățenia în lo
calitățile Văii Jiului.

ÎN URMA UNOR SCRISORI
fapt deoarece propunerile venite de 
la cetățeni contribuie ta îmbunătăți
rea activității noastre în ceea ce pri
vește gospodărirea orașului. De pil
dă, în urma scrisorii primite de ia 
tov. Șipoș Andrei, care ne-a infor
mat că zonele verzi din jurul nou
lui cinematograf nu sînt îngrijite 
comitetul executiv a luat măsuri. 
Zonele verzi din cartierul Braia II 
au fost împrejmuite cu gărdulețe 
din fier.

Un alt exemplu îl constituie scri
soarea primită de ta tov. Cuda Va‘- 
sile în care stat adresate critici 
conducerii sectorului I.C.O. ta pro
blema întreținerii curățeniei în car
tierul „Ștefan". Comitetul executiv 
a intervenit pe lingă conducerea 
sectorului I.C.O. Lupeni cerîndu-i să

Deservirea promptă șl civilizată a 
oamenilor muncii a constituit o preo
cupare permanentă a lucrătorilor 
din comerțul socialist. In majorita
tea magazinelor alimentare și In
dustriale, condicile de sugestii și 
reclamații cuprind doar cuvinte de 
laudă la adresa personalului de de
servire. Printre unitățile cu deser
vire exemplară se numără magazi
nul O.C L. Alimentara ar. 46 din 
Crividia (gestionară Dănilă lulîanaî 
care și-a depășit cu 166 988 lei sar
cinile de plan pe cete 8 luni care 
au trecut din acest an, tnagazinu*  
nr. 44 cu o depășire de plan de 
492 000 iei și altele.

Cu toate realizările obținute, fa 
aprovizionarea oamenilor muncii din 
Vulcan au fost semnalate șt unele 
lipsuri. In scopul remedierii tor fi 
țintad seamă că ta ordinea zilei 
stă aprovizionarea de iarnă a popu
lației, recenta sesiune a deputaților 
a dezbătut această problemă deo
sebit de importantă. Materialul pre
zentat fa fața participanțUc» la se-

Era in primăvara anului trecut, 
ba căminul cultural din Cimpu tui 
Neag se adunaseră majoritatea să 
tenilor din localitate, in adunare ce
tățenii s-au angajat să contribuie cu 
22700 lei la construirea școlii, să 
muncească cu însuflețire cu brațele 
și atelajele pină la terminarea lucră
rilor. In primele zile după adunare, 
deputății Oprea Vasile, Ruth Maria, 
Manolescu Hie, aleși pentru condu
cerea lucrărilor, au pornit din casă 
in casă să-i îndemne pe oameni să-și 
achite partea din contribuția volun
tară mai devreme.

După ce o bună parte din suma 
votată a fost încasată, au început 
săpăturile. Primii au fost deputății 
mai sus amintiți cărora li s-au ală
turat cetățenii din circumscripțiile 
deputaților Mihăiasa Lagăr și Pan- 
filoiu Constantin. Vestea că lucră
rile au început s-a răspîndit repede. 
Și rind pe rtnd oamenii au venit să 
vadă ce și cum se face. Exemplul 
deputaților și al membrilor din co
mitetele de cetățeni a dat roade.

In primăvara acestui an aproape 
toate sumele votate erau achitate. 
In felul acesta și construcția școlii 
d mers strună. Deputății, care zilnic 
erau prezenți pe șantierul școlii, 
și-au clștigat încrederea sătenilor 
nu numai prin faptul că au muncit 
alături de ei, ci și prin aceea că s-au 
străduit să găsească prin posibilități 
locale, cea mai mare parte a mate
rialelor trebuincioase. Nisipul șl pia
tra au fost aduse chiar din comună 
La siriusul bolovanilor, cernutul ni
sipului au participat numeroase gos
podine, copii de școală. Fiecare do- 

dea o mai mare atenție menținerii 
curățeniei, ridicării la timp a gu
noiului menajer în cartierul „Ște
fan".

Surprinde faptul că ta 35 de scri
sori, oamenii muncii scriu despre 
modul nesatisfăeător de servire prac
ticat de personalul cofetăriei de ta 
parterul blocului nr. 9 din cartierul 
Braia și al celui de ia unitatea 
O.C.L. Alimentara nr. 64 unde se 
vinde pîine. Acest lucru trebuie să 
dea de gîndit responsabililor unită
ților mai aue amintite. Ei trebuie să 
fie mai exigenți față de felul ta ca
re lucrătorii unităților respective Ii 
deservesc pe oamenii muncii.

BARTOȘ 1OAN
secretar ai comitetului executiv 

al sfatului popular — Lupeni

oamenilor muncii
slane, cît și discuțiile purtate, aa 
trecut în revistă frumoasele realizări, 
dar au pus accentul în mod deosebit 
pe unele lipsuri fi greutăți, venind 
cu soluții concrete de remediere a 
for. In sesiune a fost înfierată eu 
tărie practica nedemnă a măcelaru
lui Balco Adalbert de la unitatea 
de desfacere a- cărnii din cartierul 
Cacașvar, care a , vîndut carne de 
porc de 16 lei kg ta prețul celei 
de 20 lei. A fost criticată de ase
menea, conducerea O.C.L. Alimenta
ra care tărăgănează de multă vreme 
deschiderea unor noi unități de des
facere a pita ii și cărnii în strada 
7 Noiembrie.

in scopul remedierii lipsurilor și 
pentru asigurarea unei aprovizionări 
abundente a locuitorilor orașului, 
sesiimee a adoptat o hotărîre care 
prevede măsuri menite să ducă la 
a aprovizionare abundentă, eu măr
furi variate și de bună calitate a 
tuturor unităților de desfacere.

D. CRÎȘAN 

гец să vadă cit mai curind sălile de 
clasă noi. luminoase. Cu participarea 
majorității cetățenilor, construcția 
școlii s-a înălțat văzind cu ochii. 
Au începui apoi lucrările de tencui- 
re. Și această operație s-a desfășu
rat intr-un ritm susținut. Nisipul era 
la fața locului, varul era deja stins. 
La clădirea școlii înconjurată de 
schele, oamenii lucrau de zor.

La 15 septembrie 1964, clnd s-a 
deschis noul an școlar, alături de 
cadrele didactice, toți oamenii din 
comună au trăit bucuria unui vis 
ce s-a realizat cu ajutorul lor. Co
piii sătenilor ou început să învețe 
intr-o școală nouă.

Aceleași clipe fericite le-au trăit

Locatari și... locatari
Pe lîngă blocul III din cartierul 

G. Coșbuc — Vulcan nu poți trece 
fără să te oprești puțin ea să ad
miri puzderia de flori multicolore ce 
formează o adevărată grădină. La 
fel de frumos e și Interiorul blocu
lui. Curățenia te întîmpină facă de 
la intrare, far tablourile de pe pe
reți încadrate în rame aurii dt și 
lucrurile de mină așezate pe supor
turile ghivecelor de flori vorbesc de 
la sine despre hărnicia locatarilor 
Butușină Gheorghe, Coliță Eugenia. 
Ghiles lelea, Zoldi Ladîstau și a 
celorlalți.

Frumosul te întîmpină și la blocul 
VIII din același aartier. Aici, de cu- 
rîrid s-a făcut zugrăvirea spațiilor 
folosite în comun și împodobirea 
scărilor cu tablouri și flori. Gospo
dina Lăzăruț Mari a, președinta co
mitetului de bloc a mobilizat loca
tarii ta acțiunea de înfrumusețare 
a casei în care iocuieec. Un ajutor 
prețios l-a primit din partea depu
tatei Hanuș Florica, comisiei de fe
mei și din partea gospodinelor Pep- 
tan Ana, Bencze Eva, Rotaru Mar
gareta și Zdld Eleonora.

Exemple de locatari cu dragoste 
pentru frumos pot fi date cu zecile. 
Mai sfat însă și din aceia, ce-i 
drept tpt mai puțini ta număr, care 
nu dovedesc suficientă grijă pentru 
apartamentul în care locuiesc, produc 
stricăciuni și chiar tată să achite

O nouă grădină cu flori
înfățișarea orașului Lupeni s-a 

schimbat mult fa ultimii ani. Blo
curi noi înconjurate cu covoare de 
iarbă și fiori й dau o înfățișare ti
nerească.

' Prin grija comitetului executiv al 
sfatului popular ta acest an supra
fața spațiilor verzi a orașului a 
crescut

Ѳ grădină parc a fost amenajată 
de eurfad pe terenul viran din veci-' 

Un grup de muncitori lacrtnd la betonarea trotuarelor ta orașul Vulcan.

in ziua deschiderii noului an școlar 
și copiii din Dealul Babii, cărora 
părinții lor le-au dat in dar o școală 
nouă, construită prin contribuție vo
luntară. Ziua de 15 septembrie 1964 
a făcut o surpriză plăcută și elevi
lor din clasa a Vlll-a din comuna 
Banița, care din ziua deschiderii por
ților școlilor învață intr-o nouă sală 
de clasă construită in vara acestui 
an prin contribuția voluntară a pă
rinților lor și cu sprijinul efectiv al 
deputaților Stoica Petru, Vlucoo 

Zamfira, Poenar Izidor, Străuțiu Flo
rin, Văduva Maria, Vladislav Ioan 
și al sfatului popular ed comunei 
Banița.

la timp chiria, consumul de energie 
electrică ori încălzirea centrală. 
Printre aceștia din urmă se numă
ră Gall Ioan și Gantz Ștefan din 
blocul G 3. Parcă s-ar fi înțeles ta- 
trei ei, cei doi vecini nu au mi 
achitat taxa lunară a încălzirii cen
trale din anul trecut Suma dato
rată se ridică ta 400 lei.

Un alt locatar, Brie Vasile de ia 
blocul VI, cfad e supărat are ce 
are cu ușile vecinilor. La o recen
tă supărare i a căzut victimă ușa 
apartamentului responsabilului de 
seară. Brie Vasile însă va trebui să 
suporte consecințele „supărării" sale 
adică cheltuielile de reparare a stri
căciunilor produse.

Așa este logic: cine strică să 
și repare. Dacă locatarul Klein din 
blocul R a uitat deschis robinetul 
din apartamentul său și а inundat 
apartamentul de ta parter, acum su
portă cheltuielile de reparare a mo
bilierului vecinului, care a avut de 
buferit de pe urma neglijenței sate.

Comitetele de bkx și deputății sfa
tului popular au un roi important 
în educarea cetățenească a locata
rilor fa spiritul dragostei pentru avu
tul obștesc, al bunei gosp&ăttei și 
al înfrumusețării caselor și cartie
relor. Ei sînt chemați să-și aducă 
contribuția în această direcție.

MARGARETA AUGA

nătatea blocului 44, devenind sn 
loc plăcut pentru recreare. Iarba 
semănata a și răsărit, iar florile 
și-au deschis petalele, dîndu-i aces
tui teren o înfățișare frumoasă.

Și 1a intrarea în cartierul Braia 
a început să prindă contur formele 
unei grădini cu flori. Aici se lucrea
ză de zor ca grădina să fie termi
nată cit mai eurfad.
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) Și-au făcut datoria
Ctad în urmă cu cîteva zile s-au 

planificat lucrările de înlocuire a 
unui schimbător de cale din stația 
Baru Mare, numai la starea timpu
lui nu s-a gîndit nimeni. Dacă pî- 
nă acum au fost zile frumoase, eu 
cer senin, în dimineața zilei de lu
cru cerul parcă își deschisese por
țile : turna cu găleata. Totuși, cei 
peste o sută de muncitori de la sis
temele Pui, Banița și Subcetate erau 
prezenți la datorie.

S-a început lucrul prin ploaie. Din 
cauza timpului neprielnic, lucrarea, 
care era planificată a se termina la 
ora 15 a fost gata numai la ora 18.

Apoi și-a început activitatea echi
pa de meseriași din cadrul sectoru
lui S.G.B. Petroșani, care urma să 
centralizeze schimbătorul de cale, 
nou introdus. Deși în timpul înlocui
rii se făcuseră o serie întreagă de 
lucrări premergătoare, greul începea 
de-abia acum. Trebuiau consolidați 
stîlpii cu seripeți, întinse sistemele 
de transmisie, date găuri pentru 
montarea fixătorului de vîrf, a bare 
Ier de tracțiune și de conexiune etc. 
Pentru executarea unor asemenea 
lucrări se cere o înaltă calificare.

Peste puțin începu să se întune- 
c?_ Pe lingă ploaia ce continua să 
cadă, își făcu apariția vin tul. Sufla 
în rafale lungi stingînd faclele ce 
iluminau locul de muncă. Șeful de 
gară, care venise între timp ia locul 
lucrărilor, spuse meseriașilor:

— Lăsa ți, o să terminați totul

In Editura Politică au apărut
Asigurările sociale de Stat 

în R. P. R.
Broșura arată modul de organiza

re a activității de asigurări sociale, 
precum și atribuțiile organelor sin
dicale și administrative în acest do
meniu. Se pune accent pe activita
tea desfășurată de sindicate și meto
dele folosite de eie pentru a asigu
ra acordarea la timp și în mod just 
a drepturilor de asigurări sociale, 
precum și pentru gospodărirea judi
cioasă a fondurilor prevăzute în 
bugetul asigurărilor sociale.
I0N GHIMEȘAN
R. P. Romlnă pe meridianele 

culturii
Lucrarea prezintă succesele obți

nute peste hotare de cultura romî- 
uească în ultimele două decenii.

Făcînd la început o comparație cu 
trecutul, autorul prezintă pe larg dez
voltarea tuturor sectoarelor culturii 
jpa rezultat al transformărilor impor
tante petrecute în Romînia socialistă, 
sub conducerea partidului.

REȘIȚA ZILELOR NOASTRE
ba Muzeul din Reșița, privești 

printre obiectele expuse citeva do
cumente. Iată o forjerie și cîteva 
cuptoare rudimentare de topit mi
nereu de fier, înconjurate de oa
meni cu pieptul și fața dogorită de 
căldură. Sînt mărturii care atestă 
începuturile industriale ale topirii 
metalului pe locurile unde cu a- 
proape 200 de ani în urmă (octom
brie 1769) s-a ridicat uzina de 
fier ce va avea să sorocească via
ța multor generații de oameni din 
satele de la poalele Semenicului și 
pură departe în văile Bîrzavei, Ca
rasului și Nerei. Se află în mu- 
xeu imagini ale Uzinelor de fier 
și domeniilor din Reșița. Topitorii 
de metal de atunci își trăiau zilele 
ca și înaintașii lor, trudind cîte 
12-14 ore, după care se întorceau 
în barăci pitite după haldele de zgu
ră sau în mici case răsfirate de-a 
lungul văii Bîrzavei.

23 August 1944 a găsit Reșița 
sleită de puterea ei industrială însă 
cu oameni hotăriți, avînd în inimi 
ceva din tăria oțelului. Ei au tre
cut de atunci fără răgaz să dea 
glas chemării partidului comuniști
lor de a făuri o altă Reșița, așa 
cum n-a fost nicicind.

Reșița prezentului nu-și găsește 
termeni de comparație cu tot ce a 
fost aici în trecutul ei de aproape 
două secole. Prin ferestrele muzeu
lui din Reșița privirea vizitatorului 
intîlnește acum giganții de metal 
«i cetor două furnale automate con
struite numai cu cîțiva ani în ur

măne dimineața. In noaptea aceas
ta va rătnkte macazul descentrali
zat iar noi vom avea grijă să-l ma
nipulăm manual, de la fața locului. 
Nu vedeți că aproape nu vă mai pu
teți mișca din cauza hainelor pline 
de apă și din cauza întunericului ?

Maistrul Urechiatu Toma la auzul 
acestor cuvinte aproape că se su
pără :

-— înseamnă că nu ne cunoașteți. 
Dacă am început un lucru, nu ple
căm de aici pînă nu-l terminăm, in
diferent ce timp este. De altfel, mai 
avem doar cîteva găuri de făcut și 
în cel mult o oră vom fi gata.

Dar nu o oră, ci mai bine de două 
ore dură munca celor patru mese
riași. După ce totul fu pus la punct, 
începură probele de verificare a func
ționării instalației; zece, douăzeci, 
poate o sută de probe. Numai după 
ce se convinse că instalația funcțio
nează perfect, maistrul Urecheata 
dădu ordinal de plecare.

Era ora 22, cînd instalațiile S.C.B. 
din stația Baru Mare au fost date 
în stere de funcționare. Abia după 
ce impiegatul de mișcare semnă de 
primirea instalațiilor, meseriașii Dur
ban Constantin, Manea Petre șl Cie- 
banu lean, alături de maistrul Dre- 
chiata Toma începură să-și stoarcă 
hainele de apă, abia acțșn simțiră 
frigul. Dar, de bucurie că termina
seră lucrările, nu le mai păsa de 
frig. Conștiința datoriei împlinite le 
dădea satisfacție deplină.

Sînt trecute în revistă știința, li
teratura, teatrul, cinematograful, fol. 
clorul, arătîndu-se eă dezvoltarea 
lor a dus la aprecierea realizărilor 
noastre culturale peste hotare, la 
creșterea prestigiului Republicii Popu
lare Romîne în lume.

• O tînără
•
* Dacă intri în magazinul alimen-
* tar nr. 63 din cartierul B-raia-Lu- 
. peni, al cărui responsabil este 
« membrul de partid Ceteraș Simion,
* te impresionează în med plăcui
* felul în care sînt serviți cumpără- 
’ lorii. Bine aprovizionat și curat, 
J magazinul dovedește că aici lu- 
J crează gospodari buni. Intre vîn-
* zătorîi politteoși și amabili cu
* cumpărătorii poate fi văzută și 
I tovarășa Reeiga Margareta. De 
J doi ani, de cînd lucrează în acest
* magazin, ea a dat dovadă de

.............

Itinerar turistic

X)ara eelo-r
Țara Crlșurilor își oferă vizitatori- 

lor cu dărnicie pitorescul ei nease
muit. Străjuită de falnici munți, a- 

ceastă splendidă regiune atrage mii 
de iubitori ai naturii, care-i străbat 
drumurile. Deosebii de căutată este 
Stațiunea. climaterică Stina de Vale, 
situată la o altitudine de I 200 me
tri — cel mai frumos punct turistic 
din această parte a țării.

Așezată pe unul din versanții mun
ților Bihorului, Stina de Vale impre
sionează prin pitorescul ej. In aceste 
zile de toamnă, stațiunea e parcă 
mai frumoasă, înconjurată de brazi 
inciți și piscuri semețe, intre care 
cel al muntelui Poiana cu o altitu
dine de 1600 metri. Stațiunea oferă 
un loc minunat de recreație, cu mari 
posibilități de cură și odihnă In toi 
cursul anului. Aici au loc diferite 
concursuri și manifestări sportive, 
organizate de colectivele sportive 
din region ea Crișana. Numeroase 
măsuri întreprinse de sfaturile popu
lare au creat condiții cit mai plăcu
te pentru cei aflați la odihnă și tu
riști : pavilioane moderne, un club 
elegant, terenuri pentru manifestări 
cultural-sportive. Vizitatorii stațiunii 
au de aurind la indemlnă o nouă șo
sea asfaltată pe un traseu de 40 km, 
care leagă Stins, de Vale de locali
tățile Aleșd, Remeți.

In împrejurimile acestei stațiuni, 
in lumea sălbatică a munților, se 
află peste 300 peșteri de o rară fru
musețe : Cetățile. Ponorului, Lumea 
Pierdută, Bazarul Someșului Caid, 
Ghețarul de la Scărișoara, gkețarele 
Barsa, Locul Viu și Borțig, Valea 
Galbenă, Porțile Poliței și altele, cu

harnică ;
conștiinciozitate și hărnicie. A în- î 
vătaf din experiența vinzătorilor « 
mai vîrstnici. Ca urmare i s-a in-* * 
credința! un raion. Hotărîtă să-și*  
însușească mai pe deplin meseria, • 
tînăra Resiga Margareta s-a în- • 
scris la cursurile școlii de califi-« 
care din Petroșani. Recent ea a * 
fost primită în rîndul utemiștilor. * 
Părinții ei, pensionari la Lupeni, j 
se pot mîndri cu faptul că fata lor • 
este apreciată de cumpărători. J 

V. CÎRSTOIU J 
corespondent v

mă. Iată pe o pasarelă a furnalului 
doi oameni. Ei scriu cu litere mari: 
Secția furnale și-a depășit angaja
mentul luat în întrecere — Anga- 
ment 9 000 tone fontă. Realizat
*3 000 tone.

Dincolo de apa Bîrzavei se ză
resc tnarite hale ale uzinei con
structoare de mașini — secția de 
mecanică grea — unde se produc 
turbine, hidroagregate, compresoare, 
utilaj siderurgic și petrolier, boghiuri 
de locomotive, motoare de 2 100 CP 
pentru locomotivele Diesel electrice 
romînești și alte utilaje de înaltă 
telmicitate. Ga și plămăditorii meta
lului, constructorii de mașini din 
Reșița își realizează înainte de vre
me angajamentele, producînd anul 
acesta cu circa 30 la sută mai mul
te mașini și utilaje decît în anul 
premergător planului șesenal.

La Reșița se construiește continuu 
Este aceasta un fapt obișnuit în ul
timii ani. Nu de mult aici s-a ter
minat un pod aerian care străbate 
o parte din vechiul oraș. Este o con
strucție unică în țara noastră atît 
din punct de vedere al concepției 
cit și ca metodă de înălțare. Pe 
aici va trece funicuiarui care leagă 
cariera de calcar de la Doman cu 
combinatul siderurgic, scurtînd de 
cîteva ori drumul calcarului spre lo
cul de producție.

De sus, de pe acest pod aerian, 
imaginea Reșiței prezentului se vede 
in toată amploarea ei grandioasă. 
Cartierele Moroasă și Lunca Po- 
mostului, în trecut nume sinonime

cu bălării și maidane, au astăzi 
semnificația unui nou oraș ia care 
s-au clădit blocuri cu mii de apar
tamente, complexe de magazine mo
derne cinematografe, școli, parcuri, 
străzi asfaltate pe care circulă au
tobuze elegante. Mai în jos se con
turează un alt nou cartier — Lun
ea Bîrzavei, unde potrivit planurilor 
se vor înălța in următorii cîțiva 
arii mii de apartamente.

Metalul șt mașinile produse de 
Reșița zilelor noastre poartă cu 
ele numele celor aproape 20000 de 
oameni eare le făuresc, a căror mun
că este apreciată la demnitatea vre
murilor orînduirii noastre socialiste. 
Ordinul Muncii cl. I acordat între
gului colectiv de sideruigișii și con
structori de mașini, titlurile de lau
reat al Premiului de Stat primite de 
numeroși ingineri și tehnicieni,' or
dinele și medaliile ce strălucesc în 
zi de sărbătoare pe piepturile a 
sute de oțelari, furnaliști, lamina 
tori și constructori de mașini sînt 
numai cîteva mărturii ale înaltei pre 
țuiri de care se bucură astăzi oa
menii Reșiței. Pe cîțiva din aceștia 
i-am cunoscut chiar la locul lor de 
muncă. Nieolae Gropșeanu. de pildă, 
urcă de mai bine de 30 de ani pla
toul secției furnale. A început me
seria ca încărcător. Acum, ne vor
bește despre tehnica modernă a ela
borării fontei ca un veritabil spe
cialist. Gropșeanu a devenit mai
stru fumalist Vechea lui meseri' 
de încărcător au mai există astă» 
la Reșița. A dispărut de cîtva timp 

trei @rițitrl
un renume oare a trecut de mult 
peste hotarele patriei.

Parcurgbid un drum de patru ore 
de la șoseaua Beiușului ajungem la 
Stina de Vale pe vestita vale a Me- 
ziudului, săpată de ape în muntele 
de calcar. Odinioară în această vale 
de o splendoare unică se putea a- 
țunge cu greu, străbătlnd funduri de 
prăpăstii, pe jos sau călare. Azi, un 
drum nou modernizat asigură auto
buzelor accesul plnă la gura peș
terii Meziad, principalul punct de a- 
truefie turistică al acestor locuri. 
Grote, cu galerii lungi de aproape 
4 km, se deschide ta capătul dru
mului, aoind o intrare înaltă de 17 
metri. Prin așezarea sa naturali, 
diversele forme de stalactite șl sta
lagmite, această peșteră se situează 
printre cele mai frumoase din Euro
pa. Pentru vizitarea ei au fort con
struite în interior scări metalice, 
prinse puternic In stlnci. La primul 
din cele 5 etaje ale cavernei, scara 
de fier te ajută să ajungi comod în 
.inima" peșterii. Aici iți apare impre
sionant „turnul din Pisa" — o stitică 
de 50 de metri, netezită de apele a- 
dlncurilor. lată apoi „gltul dracului" 
— o punte îngustă care trece peste 
o prăpastie înfiorătoare. De aici a- 
/ungi la „Turnul roșu" — o formație 
de stalactite colorate brun-ruginiu 
și alb. Dar acestea nu sînt nici pe 
departe toate frumusețile peșterii: 
„Harfa lui David". „Sala de dans", 
„Catacombele". „Podul de zăpadă", 
„Mausoleul lui Pluto", iată alte cî
teva din sumedenia minunățiilor 
grotei.

Peștera de la Meziad are și o 
deosebita importanță istorică. Aici 
au trăit in vremuri îndepărtate oa
meni, a cărpr existență este dovedită 
de vasele neolitice confecționate 
dintr-o pastă ceramică galbenă, cu 
ornamente in culori, care, (daturi de 
alte obiecte descoperite de arheologi, 
îmbogățesc colecția Muzeului regio
nal din Oradea.

Alături de peștera Meziad, Izbucni 
de la Călugări, Cascada de la Vadul 
Crișului. Lacul cu floarea de lotus 
de la stațiunea climaterică 1 Mai — 
unică în țara noastră. — liliacul săl
batic de pe Vplea Remeți, stațiunea 
Moneasa, Piatra Craiului, sirii alte 
cîteva dintre noile trasee turistice 
amenajate în ultimii ani în Țara Cri
curilor. Ele sînt vizitate anual de 
mii de turiști din (ară și de peste 
hotare.

MINERVA VELNICIUC 
corespondente Agerpres 

pentru regiunea Crișana

ca Și altele o dată cu modernizarea 
proceselor de producție. Acum mun
citorii dirijează topirea minereului 
de ta tabloul de comanda automată. 
Maistrul Gropșeanu este fruntaș. 
Asemenea iui sînt sute de oameni 
ai Reșiței — oțeiarii Vasiie Achim, 
prim-toprtor ia cuptorul III, mg Ghe- 
orghe Chițu. luminătorii Mihai Cră- 
țan. ing. Ion Moldovan, strungarul 
Fira ton Damaschin, deputat în 
marea Adunare Națională, maistrul 
Wiliam Takacs, ing. Eugen Dâs- 
câlacbe și alții, ale căror nume sînt 
adeseori înscrise pe panoul de o- 
uoare al evidențiațiior în întrecerea 
socialistă.

PriCepereai c« care colectivul de 
azi al Combinatului reșițean stă- 
(Mnește tehnica nouă își găsește ex
presia și îa faptul că în primele 
7 luni din acest an ei au produs de 
două ori mai multă fontă și aproa
pe tot atîta oțel și laminate cît în 
întregui an 1959. Mesajele muncii 
acestor oameni ai Reșiței zilelor 
noastre pot fi întîlnițe la hidrocen
tralele de pe Bistrița, în industria 
petrolieră a țării, pe magistralele de 
oțel, în inima locomotivelor Dîesel-e- 
lectrice, pretutindeni în țară unde 
produsele muneii lor contribuie la 
înflorirea economiei patriei.

iți iei rămas bun de la Reșița cu 
amintirile trecutului culese din mu
zeu, peste eare se suprapune pu
ternic imaginea vie a prezentului 
care a înălțat orașul în rîndul ma
rilor centre industriale ale Romîriîei 
socialiste, pe drumul luminos des
chis de partid.

VICTOR MUREȘAN 
Corespondentul Agerpres 
pentru regiunea Banat

Prin muncă patriotică
Intr-una din zilele trecute, tinerii 

de la sectorul IX al minei Lupeni, 
mobilizați de organizația U.TJW-, 
au întreprins două acțiuni de mun
că patriotică. Ei au demolat o clă
dire veche din incinta minei și au 
descărcat două autocamioane cu 
piatră, în vederea amenajării unui 
nou drum. Printre cei evidențiați 
în aceste acțiuni se numără ute- 
miștii Tomuș Viorel, Preotu Mihai, 
Soos Ovidiu. Nivelt Eduard pe piep
tul cărora strălucește insigna de 
„Fruntaș în munca patriotică".

ARDELEANU IOAN
coresp.

O nouă expoziție 
la Lupeni

La clubul muncitoresc din Lupeni 
a fost deschisă recent o expoziție 
cu tema : „Ocrotirea sănătății oame
nilor muncii din Valea Jiului". Ex
poziția cuprinde numeroase panouri, 
pe care sînt expuse fotografii în- 
fățișînd noile policlinici și spitale, 

i aparatura modernă cu care au fost 
înzestrate acestea în ultimii 20 de 
ani prin grija partidului și guver
nului.

Mai multe grafice și ilustrații 
scot în evidență faptul că înainte 
de eliberarea patriei, îri Valea Jiu
lui existau doar 3 spitale cu 450 
de paturi și un medic la 3 000 de 
locuitori, pe cînd azi există 6 spi
tale cu 1 115 paturi, 5 sanatorii de 
noapte, 36 circumscripții sanitare, 9 
policlinici și un medic la 900 de 
locuitori.

Numeroși oameni a muncii pot fi 
văzuți perindîndu-se prin fața expo
natelor.

MIRCEA CJNCQRA
coresp.

PR06RAM DE RADIO
18 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Pagini dm opere, 9,00 
Muzică populară, 10,03 Muzică u- 
șoară, 11,03 Pagini din operete, 
11,38 Muzică populara, 12,30 Din 
creația de muzică ușoară a compo
zitorilor noștri, 13,00 Al Hl-lea Fes
tiva] internațional „George Enescu" 
— 1964. Fragmente din spectacolul 
„Nunta lui Figaro" de Mozart, 14,10 
Melodii din filme, 14,30 Emisiune 
de basme, 15,00 Muzică populară 
interpretată de Neta Huțu și losif 
Milu, 16,45 Lecția de limba Jngleză. 
Ciclul II, 17,00 Muzică populară ce
rută de ascultători, 17,30 In slujba 
patriei. 18,40 Mari interpreți de lie
duri, 19,00 Muzică ușoară, 19,30 
Aspecte de la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R., 20,40 
Cintăreții satului — program de 
muzică populară, 21,15 Momente 
din istoria literaturii romîne (XXXV) 
Poeți de la începutul secolului »! 
XX-lea. Autorul emisiunii conf. naiv. 
George Munte anu, 21,45 Muzică a- 
șoară interpretată de Remo Germani. 
PROGRAMUL II. 8,36 Muzică popu
lară, 10,00 Pagini orchestrale din o- 
pere, 10.45 Muzică populară, 11,03 
Muzică orchestrală de estradă, 12,05 
Melodii populare interpretate de 
Victoria Darvai și Aurică Pieuleață,
12.30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 17 
septembrie), 13,30 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur, des
pre: Cuvinte de origine străină (re
luare), 14,11 Jocuri populare inter
pretate la diferite instrumente, 14,30 
Arii din opere, 15,05 Muzică ușoară 
interpretată de orchestre de coarde,
15.30 Actualitatea în țările socia
liste, 16,40 Din folclorul muzical al 
regiunilor patriei — melodii din Do
brogeni, 18,30 Lectură ghicitoare: 
Colocviu cu ascultătorii emisiunii 
„Cărți care vă așteaptă'*,  18,45 Mu
zică ușoară de George Grigoriu,
19.30 Teatru la microfon: „Balta

gul" de Mihail .Sadoveanu, 21,55 In
terpret! de muzică ușoară.

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pagini de istorie și Romînia, ori

zont '64: REPUBLICA : Domnul To
paze; PETRILA: Ucigașul si fata; 
LUNEA — MINERUL : Vi-1 * prezint 
pe Baluev; ANINOASA: Povestea
unei veri; LUPENI — CULTURAL: 
Rude de singe.



STEAGUL, ROȘU

ІЙЯІІІИ [QDSilinlUi Mlii al Сввйвіві 
іінпіііші бе lliiia leoitilia

WRIEST 16 (Agerpres).
ba Triest s-au întrunit membrii 

Consiliului științific al Centrului in
ternațional de fizică teoretică de pe 
lîngă Organizația Națiunilor Unite

Membrii Consiliului științific: 
prof. Sandoval Vallarta (Mexic), 
președintele Centrului internațional 
de fizică teoretică, prof. Robert Op
penheimer, consilier nuclear al gu
vernului Statelor Unite, prof. Solo
viov, vicepreședinte al Academiei de

Comisia O.U.A. pentru Congo își va începe 
activitatea la 18 septembrie

NAIROBI 16 (Agerpres).
Comisia specială a Organizației 

Unității Africane. însărcinată cu 
căutarea căilor de reglementare a 
situației din Congo și a relațiilor 
dintre această țară și țările vecine 
— Burundi și Congo (Brazzaville), 
își va începe activitatea la 18 sep
tembrie l-a Nairobi. După cum s-a 
mai anunțat, din comisie fac parte 
reprezentanți a zece țări africane, 
printre care Etiopia, R.A.U., Nige
ria, Ghana, Tunisia, Kenya. Ca pre

Mișcarea grevistă din Bolivia
LA PAZ 16 (Agerpres).
6 000 de petroliști au declarat 

grevă in Bolivia în semn de protest, 
în legătură cu acțiunile brutale în
treprinse de poliție împotriva mun
citorilor Ia Camiri. centru al indus
triei petroliere.

Se anunță, totodată, că în capi-

CÎTEVA RÎNPURIÎN
BUDAPESTA. Miercuri a plecat

Spre patrie Iosip Broz Tito și persoa
nele care l-au însoțit în vizita ofi
cială în R. P. Ungară. Oaspetele 
iugoslav a fost condus la gară de 
lstvan Dobi, Janos Kadar și alți 
conducători de partid și de stat ai 
R. P. Ungare.

,ln cursul aceleiași zile, I. B. Tito 
a sosit la Belgrad.

BELGRAD. La invitația lui Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, se
cretar general al U.C.I., Antonin 
Novotny, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovacia, prim-secretar 
al C.C. al P.G. din Cehoslovacia, cu 
soția, va face o vizită oficială în 
Iugoslavia între 21 si 26 septembrie 
1964. 

științe a Uniunii Sovietice, prof 
V. F. Weisskopf (S.U.A.), director 
general al Centrului european de 
cercetări nucleare (CERN) de la Ge. 
neva și prof. Abraham (Franță), 
membru al U.N.E.S.C.O.. discută 
programul de activitate al Centrului 
internațional de fizică teoretică. Ei 
vor fixa, de asemenea, temele asu
pra cărora se vor întreprinde studii 
și cercetări.

ședinte a fost numit primul minis
tru al Kenyei, Jomo Kenyatta.

In cadrul unei conferințe de pre
să, organizată la Nairobi, acesta a 
adresat poporului congolez un ape! 
de încetare a ostilităților în vede
rea creării unui climat prielnic des
fășurării tratativelor de reconciliere. 
El a anunțat, de asemenea, că a a- 
dresat invitații guvernelor statelor 
Congo (Leopoldville), Burundi și 
Republicii Congo (Brazzaville) de 
a-și trimite reprezentanți la lucră
rile Comisiei.

tala țării poliția a intervenit, folo
sind gaze lacrimogene împotriva u- 
nei demonstrații a învățătorilor aflați 
în grevă de 13 zile. La această ac
țiune grevistă participă aproximativ 
23 000 de învățători, care revendică 
majorarea salariilor.

artificială, au fost luate sub contro
lul statului. Pe viitor, toate opera
țiile de import ale acestor fabrici 
se vor efectua prin intermediul co
operativelor de aprovizionare, con
trolate de guvern,- nu prin interme
diul Asociației importatorilor, ca pi
uă în prezent.

MOSCOVA. In R.S.S. Estonă, în 
apropierea orașului Tartu a fost în
ființat un nou observator astronomic 
dotat cu instrumente moderne, au
tomatizate, care vor permite cerce
tarea unor probleme actuale ale as
tronomiei și astrofizicii. Printre aces
tea se numără un telescop, prevăzut 
cu o mașină electronică de calcul, 
necesar pentru studiul spectrelor 
stelelor și pentru alte observați! în 
domeniul astronomiei stelelor.

„TU—154“
MOSCOVA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

Biroul de construcții de avioane, 
sub conducerea ing. Andrei Tupolev, 
a realizat o nouă navă aeriană din 
familia „Tu“ — avionul cu reacție 
„TU-134“. La realizarea acestui a- 
vion au fost utilizate scheme noi de 
construcție, datorită cărora s-au 
îmbunătățit considerabil caracteristi- 
ette de decolare și de aterizare. 
Noul avion este mai bun decît pre
decesorul său, „TU-124" pentru zbo
rurile pe distanțe lungi. „TU-134" 
va putea transporta 64 de pasageri.

Noul avion de pasageri, realizat 
de Tupolev, a fost supus unor încer
cări la înălțimi și regiuni de zbor 
diferite și în curînd va începe să de
servească cursele regulate de pasa
geri.

începerea rechizitoriului 
împotriva criminalului 

Karl Wolff
MUNCHEN 16 (Agerpres).
La Tribunalul din Munchen acu

zatorii publici au început marți re
chizitoriul împotriva fostului gene
ral SS-ist Karl Wolff, acuzat de a 
fi participaț la exterminarea popu
lației din Lublin și de a fi complice 
la asasinarea a, 300 000 de persoane

Procurorul MatschJ, a vorbit des
pre execuțiile în masă organizate 
de naziști pe frontul din Răsărit 
După cum a spus el, comandanții 
SS „aveau drept cuvînt de ordine nu 
de a lupta, ci de a distruge". El a 
evocat apoi masacrarea femeilor și 
copiilor în fața gropilor de execuție 
Procurorul a precizat că Wolff a fost 
acela care a pregătit planul de ac
țiune al acestor comandanți și a fost 
prezent Ia convorbirile dintre Him
mler și Heydrich, cu privire la ex
terminarea deținuților.

O propunere importantă a prințului Sufanuvong
PARIS 16 (Agerpres).
Prințul Sufanuvong, președintele 

Comitetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat, a propus în cadrul 
întrevederii pe care a avut-o marți 
cu prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru laoțian și șeful grupării 
neutraiiste. încetarea focului în va
lea Ulcioarelor și restabilirea situa
ției existente la 24 iunie 1962, a a- 
nunțat Fumi Vongvicit, secretarul 
general al partidului Neo Lao Hak

întrevederile
NEW YORK 16 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a avut o serie de întrevederi 
cu reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai Australiei. Austriei, Marii 
Britanii. Canadei. Danemarcei, Fin
landei, Irlandei, Noii Zeelande și 
Suediei — țări care furnizează con

tingente militare forței O.N.U. din 
Cipru. Discuțiile, a relevat un pur
tător de cuvînt al O.N.U., s-au pur-

Makarios a autorizat sosirea 
de alimente din Turcia în Cipru

NICOSIA 16 (Agerpres).
Intr-o telegramă adresată secreta

rului general al O.N.U., U Thant, 
și dată publicității marți seara la 
Nicosia, președintele Ciprului Ma
karios a anunțat că a hotărît să ri
dice orice restricții de ordin econo
mic în Cipru și a autorizat sosirea 
de alimente din Turcia pe căile nor
male. In telegramă se menționează 
că guvernul Ciprului este de acord 
să proclame o amnistie generală, 
dacă vor fi îndepărtate din insulă 
toate fortificațiile și punctele înar
mate care mai există. Se precizează

-Quick"; Mercenarii - 
al regimului de

BONN 16 (Agerpres).
Referindu-se la recrutarea de mer- 

cenari pentru armata congoleză, re
vista vest-germană „Quick" relatea 
ză că aceștia constituie ultimul spri
jin al guvernului congolez în lupta 
împotriva forțelor patriotice sub con
trolul cărora se află deja o treime 
din teritoriul țării.

In prezent, centrul principal de 

sat. Prințul Sufanuvong a pus drept 
condiție realizarea unei înțelegeri 
între generalul Kong Le, comandan
tul trupelor neutraiiste, și colonelul 
Deuan, comandantul unităților neu
traiiste care s-au desprins de sub 
autoritatea generalului Kong Le, 
pronunțîndu-se pentru menținerea u- 
nei alianțe strînse cu forțele Patet 
Lao. Totodată prințul Sufanuvong a 
cerut restabilirea Comisiei mixte de 
supraveghere a încetării focului con

lui U Thant
tat asupra viitorului acestei forțe a 
O.N.U. în Cipru, precum și asupra 
unor împuterniciri ce î-'ar putea fi 
date în viitor în cazul prelungirii 
mandatului său după 26 septem
brie. El a subliniat, totodată, că ge
neralul Thymaia, comandantul forței 
O.N.U. din Cipru, l-a informat pe U 
Thant despre hotărîrea guvernului 
cipriot de a ridica restricțiile ali
mentare în regiunile locuite de ci- 
prioții turci.

în același timp că guvernul Ciprului 
este hotărît să ajute cu fonduri pe 
ciprioții turci care au fost constrînși 
să-și abandoneze locuințele și do
resc să și le reamenajeze, precum șî 
protecția dorită de ei.

Guvernul cipriot, se arătă 
cheierea telegramei, este dispus să 
accepte orice sugestie din partea 
O.N.U. „în ceea ce privește luarea 
unor măsuri de securitate vizînd pa
cificarea insulei, cu condiția ca aces
te măsuri să nu influențeze cu ni
mic soluționarea politică a acestei 
probleme".

— sprijinul principal 
la Leopoldville
instruire al acestora este baza mili
tară de la Kamina. Pregătirea ’ lor 
se. desfășoară sub conducerea ofițe
rilor sud-africani și sud-rhodesienl.

Mercenarii albi recrutați de către 
guvernul congolez constituie spriji
nul principal al regimului de la 
Leopoldville, întrucît armata guver
namentală a încetat practic să mai 
existe, subliniază revista.

stituită în baza acordurilor de la 
Geneva din 1962.

S-a anunțat că prințul Suvanna 
Fumma s-a angajat să dea deîndâtă 
ordin generalului Kong Le să stabi
lească contacte cu colonelul Deuan,

Aceste progrese realizate în eon- 
vorbirile particulare, sînt considera
te ca fiind deosebit de importante, 
facilitînd începerea reuniunii condu
cătorilor celor trei părți din Laos, 
care fusese prevăzută încă pentru 
sfîrșitul lunii august.

LONDRA. La întreprinderile in
dustriale din Anglia s-au înregis
trat în 1963, 204 269 accidente, din-> 
tre care 610 mortale. Aceste date- 
sînt cuprinse în raportul anual al 
inspectorului general al întreprinde
rilor industriale.

KATMANDU. Edmund Hillary, cu
ceritorul Everest-ului, a primit din 
partea guvernului nepalez autoriza
ția pentru escaladarea muntelui 
Tamserkhu a cărui înălțime depă
șește 6 600 metri.

La sfîrșitul săptămînii, Hillary, 
împreună cu echipa sa, va părăsi 
capitala nepaleză pentru a începe 
prima etapă a ascensiunii.

TOKIO. Studenții de la Universi
tățile din Tokio au organizat un mi
ting de masă și o demonstrație de 
protest împotriva intrării submari
nelor atomice americane în porturile 
țării șî revizuirii constituției. Ei au 
cerut, de asemenea, încetarea trata
tivelor japono-sud-coreene.

DAR-ES SALAAM. Guvernul Re- 
publicii Unite Tanganica și Zanzi 
bar a anunțat că toate fabricile de 
fibre sintetice, inclusiv de mătase

Saigon : „ANARHIE LA NIVEL ÎNALT
Luni dimineața, agențiile de pre

să relatau despre eșecul unei noi lo
vituri de stat din Vietnamul de sud, 
a treia din ultimele zece luni. Un 
grup de generali, în frunte cu Lam 
Van Phat, fostul ministru de inter
ne, demis de actualul prim ministru 
Khanh, și cu comandantul regiunii 
a patra militare, generalul Duong 
Duc, ocupaseră clădirea poștei și 
radiodifuziunii din Saigon, precum 
și unele sedii guvernamentale, pro- 
clamînd „instaurarea unui regim al 
echității" și acuzîndu-1 pe actualul 
prim ministru de „concesii excesive" 
făcute populației budiste. De data 
aceasta, autorul loviturii de stat nu 

s-a bucurat de roadele acțiunii sale, 
fiind nevoit să se retragă într-un loc 
rămas secret și pînă în prezent. Ob
servatorii de presă au găsit o expli
cație a acestui fapt în declarația fă
cută încă în cursul zilei de dumini
că de Departamentul de stat al 
S.U.A. în care se arată că „S.U.A 
nu recunosc alt guvern sud-vietna- 
mez. decît cel condus de Khanh". 
Aceasta înseamnă că în ciuda decla
rației de credință făcută de Phat, 

cum că „noul regim consideră că 
principalul aliat al Vietnamului de 
sud sînt S.U.A.", el n-a putut obți
ne sprijin de importanță esențială 
pentru а deveni șeful statului.

Revenit la Saigon, unde a mulțu-
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COMENTAR EXTERN

mit generalului de aviație Nguyen 
Cao Ky, singurul rămas fidel, Khanh 
a avut luni o zi agitată. In afară de 
faptul că trebuia să dea explicațiile 
de rigoare în legătură cu incidentele 
din ajun, ei a constatat că pînă și 
în rîndurile militarilor care i-au ră
mas credincioși se coace nemulțu
mirea. Revendicările prezentate de 
un număr de opt generali într-un 
memoriu sînt categorice și nesatis- 
facerea lor în următoarele două luni 
implică „o nouă lovitură de stat" 
Ba. ceva mai mult, generalul de a 
viație Ky, pretinde se pare o recom
pensă imediată pentru că ..a salva! 
guvernul de la prăbușire". In inter

viul acordat agenției UPI, Ky, .ge
neralul de 34 de ani" declara că 
„este rîndul tinerilor capabili să ia 
locul în conducerea țării". Unii ob 
servatori de presă din Saigon con 
sideră că afirmația lui Ky, referi 
toare la faptul că „generalii depor
tați după venirea lui Khanh nu vor 
mai reveni la Saigon, deoarece nu 
sînt necesari și sînt absolut incapa
bili", este un „șah" la adresa actua
lului șef al statului, Duong Van 
Minli, care promisese săptămîna tre
cută reintegrarea în armată a ge
neralilor vizați.

Pe de altă parte, sindicatele si 
organizațiile studențești din Saigon 
au formulat o serie de revendicări 
urgente, printre care îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și recompensa
rea victimelor care au avut de sufe
rit de pe urma represiunilor militare 
împotriva demonstrațiilor din 10 
august. In caz de refuz, organiza
țiile menționate au spus că vor de
clara greva generală în Saigon, 
ceea ce ar însemna, potrivit agenției 
UPI, „o adevărată calamitate pentru 
guvernul lui Khanh".

Ziarul „New York Times" aprecia, 
ză evenimentele care au avut loc în 
ultimul timp la Saigon drept o „a- 
narhie la nivel înalt". Referindti-se 
la apelul lansat de secretarul de 
stat Dean Rusk, care cerea genera
lilor să încheie un moratoriu „pen-, 
1ru a salva țara", ziarul scrie că ne
înțelegerile dintre generalii de la 
Saigon constituie o sursă importan
tă a acestei anathii, dar nu este sin
gura. Potrivit ziarului „New York 
Times" singurul mijloc de a pune 
capăt actualei situații este unirea 
principalelor forțe politice — frac
țiunile militare rivale, organizațiile 
budiste și cele catolice și sindica
tele — într-un guvern de unitate 
națională". „Dacă acest lucru nu va 
putea fi realizat rapid, scrie ziarul, 
anarhia care domnește acum în sfe
rele înalte la Saigon poate duce la 
dezagregare generală în Vietnamul 
de sud și Ia prăbușirea luptei împo
triva insurgenților", (forțele patrio
tice din Vietnamul de sud N. R.).

Deocamdată, este greu de între
văzut posibilitatea unei astfel de 
„uniri" care să pună capăt anarhiei.

LAURENȚIU DUȚA 
(comentator Agerpres)
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