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PE TEME ACTUALE

Pregătiri de iarnă 
la Lonea

Mai e puțin timp pînă cînd iarna 
va coborî pe meleagurile noastre. 
Bunii gospodari însă, gîndesc din 
timp la- măsurile ce trebuie luate 
pentru a putea întîmpina bine pre
gătiți anotimpul friguros astfel ca 
procesul de producție să nu fie stîn- 
jenit.

Anotimpul friguros ridică proble
me ca: aprovizionarea din timp cu 
materiale, revizuirea instalațiilor de 
încălzire, aprovizionarea cu combus
tibil și altele de a căror rezolvare 
depinde buna desfășurare a procesu
lui de producție pe timp de iarnă.

La ₽~“,oatarea minieră Lonea s-a 
prevăzu.l^in planul M.T.O. luarea 
unor măsuri concrete în vederea des
fășurării normale a lucrului pe tigip 
de iarnă. Astfel, se va crea un stoc 
de 10 000 m c lemn de rășinoase și 
peste 900 m c lemn de foioase. 400 
m c dulapi, 1 100 tone de ciment, 
peste 7 500 buc Біосигі prefabricate 
din steril, nisip, balast, în cantită
țile necesare, precum și alte mate
riale a căror aprovizionare este mai 
dificilă pe timp de iarnă.

Tot prin planul M.T.O. s-au pre
văzut măsuri pentru revizuirea și 
pregătirea pentru iarnă a instala
țiilor precum și a clădirilor. De la 
1 noiembrie se va pune în funcție 
un suitor de materiale la mina Lo
nea II, care va asigura și circulația 
aerului proaspăt.

Pentru asigurarea apei necesare 
la, răcirea compresoarelor, se vor cu
răța și amenaja bazinele de capta
re și se vor izola conductele contra 
înghețului. Se vor revizui instalațiile 
de transformare și liniile electrice 
aeriene de 6 kV de la mina III, li
nia Defor-Valea Arsului precum și 
linia de 6 kV pînă la cota 840 m.

S-a verificat întreaga rețea de li
ni' erate a exploatării, iar pe o lun
gime de 1 800 m I linia existentă a 
fost înlocuită. In felul acesta iarna 
îi va găsi pe minerii de la Lonea 
bine pregătiți din toate punctele de 
vedere.
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Colectivul sectorului VIII — investiții de la mina Vulcan obține lună 
de lună depășiri de seamă. La realizările sectorului o contribuție de seamă 
aduce și brigada minerului Andrei Gheorghe. Iată-1 pe brigadier, împreună 
cu ortacul său Stoian Dumitru, primind îndrumări din partea maistrului 
miner Maier Alexandru.

ACTUALITATEA IN VALEA JIULUI
întâlnire între donatori și primitori

Comitetul de Cruce Roșie de ia 
mina Petrila, în cadrul „Săptăfnînu ' 
Crucii Roșii", a organizat o întîlni- 
re între donatorii onorifici de sînge 
și primitori.

In sala mare a clubului din Pe
trila au venit la întîlnire peste 100 
oameni dintre care un număr de 40 
donatori onorifici care cu sîngele 
lor au salvat viața a zeci de persoa
ne aflate în suferință.

Intîlnirea dintre donatori și primi
tori a fost deosebit ‘3e~'emd№inan& 
Tovarășii Dima Miș'u, Szabo Ștefan, 
l’oacă Nicolae, Dănescu Florida, Tă- 
năsele Victor, Brătilă Francisc și 
ceilalți donatori de sînge au primit 
felicitări pentru gestul uman de ca
re au dat dovadă donînd în mod o- 
norific sînge dătător de noi puteri.

La. odihnă și tratament
Numărul salariaților minei Ani- 

noasa, care își petrec concediul 
odihnă sau își văd de sănătate 
stațiunile balneo-climaterice de 
întinsul patriei noastre, crește

de 
în 
pe 
cu

an. In cele trei trimestre ale 
în curs, 326 de salariați ai 
și-au petrecut concediul la 
ori la mare. Această cifră
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• Președintele Franței a sosit în Ecuador.
• Declarația comună ungaro-etiopiană.
• Discursul ministrului sănătății al Kenyei.
• Iritare la Leopoldville.
• Exportul și importul S.U.A. în 1963.
• Incendiu puternic în sudul Californiei.

Calitatea producției se hotărăște 
la locurile de muncă

Colectivul minei Aninoasa a reușit 
ca, pe baza sporirii productivității 
muncii cu 47 kg cărbune post față 
de plan, să extragă în 8 luni din 
acest an un plus de 16 200 tone 
cărbune și să reducă cheltuielile de 
producție ou 262 279 lei. Dar nu la 
fel 
de 
tea 
tul 
exploatare cu 1,38 puncte, ceea ce 
înseamnă o pierdere de 8 015 tone 
cărbune, sau 1 042 000 lei.

Greutățile de ordin obiectiv influ
ențează în mică măsură depășirea 
conținutului de cenușă admis, deoa
rece cărbunele extras din locurile de 
muncă cu intercalații intră cu o pon
dere mică în volumul total al pro
ducției pe mină.

Care sînt atunci cauzele care duc 
la depășirea procentului de cenușă ?

Planurile M.T.O. ale conducerii ex
ploatării cît și cele ale sectoarelor 
cuprind măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea calității cărbunelui. A- 
ceste măsuri sînt de mult și bine 
cunoscute de întregul colectiv. Ele 
sînt amplu discutate în consfătuirile 
de producție; de repetate ori șefii 
de, brigăzi, artificierii, maiștrii și șe 
fii de sectoare propun noi măsuri, 
își iau angajamente în scopul îm
bunătățirii calității.' Dar la locurile de 
muncă măsurile cît și angajamentele 
sînt date uitării, toți factorii - îsi 
îndreaptă atenția numai spre depă
șirea planului de producție, lăsînd 
pe planul al doilea calitatea cărbu
nelui.

Este știut că alegerea șistului vi- 
abataje prezintă mare im- 
pentru rezolvarea prriblemei 
Dar măsura de a se pușca 
intercalațiile. pentru a se

s-a achitat colectivul exploatării 
sarcina de a îmbunătății calita- 
cărbunelui extras. Astfel, procen- 
de cenușă admis este depășit pe

Lăcătușui-monior Giobotaru Nicolae împreună cu echipa sa lucrează la 
ridicarea turnului noului puț de extracție de la mina Lonea II. IN CLIȘEU: 
membrii echipei montează cofrajul glisant pentru turnul puțului.

fiecare 
anului 
minei 
munte
uu-i definitivă. La ea se vor mai a- 
dăuga alte zeci de bilete de odihnă 
și tratament ce se , vor distribui 
muncitorilor în trimestru] IV. Prin
tre minerii care și-au petrecut con
cediul in stațiuni balneo-climaterice 
se numără șefii de brigadă Ilie Ni
colae, Kibedi Francisc, David Ioan, 
Precup Gheorghe și alții. Unii au 
trimis vederi de pe litoral, alții de 
la Căciulata. Olănești, Sovata etc.

zibil în 
portanță 
calității, 
separat 
crea posibilitatea alegerii șistului vi
zibil este neglijată. Așa este Căzu! 
la sectorul IV în abatajele cameră 
din sțratul 5, la abatajele frontale 
din stratul 3. sectoarele 1 și IV și 
la pregătirile în cărbune din stratul 
18, unde artificierii Puncs Alexan
dru, Vayoy Gheorghe, Brumă Pe
tru, Filip Petru și inulți alții negli
jează pușcarea selectivă. Pe de altă 
parte șefii de brigăzi nu urmăresc 
cu atenție alegerea șistului vizibil, 
colectarea separată a sterilului la 
punctele de încărcare în galerii. Prin 
tre brigăzile care au dat multă pia
tră peste norma admisă se numără 
cele conduse de Gall Mihai, Roman 
Petru, Berey Dionisie, Asmarandei 
Augustin. Bulgaru Gheorghe. lanc 
Victor, Moisiu Remus și alții. Aces
tor brigăzi li s-au rebutat de la I 
ianuarie și pînă acum între 200- 
800 tone cărbune,
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Se limpezesc apele

spă-
Pe- 

vre-

îniărituri la cofrajul în 
vor turna 
Peste cîtva 
rea.

Aici s-au

Un om stă aplecat peste baluș 
trada podului și privește în apa... 
neagră. Jiul / De atiția ani apele 
lui curg negre și murdare I...

..Aici, la poala dealului, în 
tele preparației de cărbune 
trila s-a înființat nu de multă
me un șantier nou. Totul decurge 
aici ca pe orice șantier. Oamenii 
sapă pămuitul, îndoiesc fier, mon
tează cofraje, toarnă beton ori su
dează conducte pe care abia le cu
prinzi in brațe. Sintem pe șantie
rul Stației de filtrare a apei de la 
preparația Petrila, iar constructo
rii. sirii cei de la l.C.M.M. Petro
șani.

Să intrăm puțin in intimitatea 
muncii lor.

La decaniorul nr 4
In fața noastră, la patru metri 

sub nivelul terenului, se întinde pe 
o suprafață de circa 700 de metri 
pătrați — decantorul nr. 4. Munca, 
e în toi, oamenii execută ultimele

care se 
circa 600 m c beton, 
timp va începe turna-

concentrat toate glo
durile, toate forțele, toată pasiu
nea de lucru a echipelor de săpă
tori ai lui Gherase Ion și Chețea 
Radu, ale dulgherilor Fazekaș E- 
meric și Parol Ioan și ale fierari-
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Gheorghe.
— In lucrarea ' aceasta — spu

ne maistrul responsabil de lucra
re, tov. Bordea Florian — stă pres
tigiul întreprinderii noastre. Ne 
străduim cu toții — muncitori și 
tehnicieni — ca lucrarea să fie 
pusă in funcție la termenul stabilit.

Și cînd stația de filtre va fi 
pusă în funcție, apele Jiului de 
est vor fi limpezi, se va vedea in 
ele jocul neastîmpărat al păstră-

I. CIOGLEI

(Continuare în pag. 3-a)
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Mina Aninoasa nu dispune încă 
de numărul suficient de artificieri, 
fapt care îngreunează soluționarea 
pușcării selective. Cursul de artili- 
cieri deschis de conducerea minei 
nu a dat rezultatele scontate în ceea 
ce privește ■ pregătirea acestor cadre 
Din 22 artificieri prezenți la exa
men au fost promovați doar 3, nu
măr insuficient în actuala situație. 

. O altă cerință pe linia îmbunătă
țirii calității este curățirea vagonete- 
lor. Pentru executarea acestei opera
ții, mina dispune de un culbutor vi
brant și de o mașină de curățat. 
Atît culbutorul vibrant cît și mașina 
de curățat nu funcționează. De mult 
timp motorul culbutorului a fost dat 
pentru rebobina.ee la S.R.E. Vulcan 
dar nu a fost încă înapoiat cu toate 
intervențiile făcute. Totodată condu
cerea sectorului VI transport amînă 
— fără justificare —- repararea și 
punerea în funcțiune a mașinii de 
curățat vagonetele de la Piscu.

Este neglijată, în parte alegerea 
șistului vizibil și la suprafață, pe 
banda colectoare de 50 m. Ingine
rul Nica Nicolae, șeful sectorului VI 
transport, a repartizat doi oameni 
pe schimb la alegerea șistului pe 
bandă, dar aceștia datt un randa
ment extrem de scăzut. Este nece- 

CONSTANTIN DANILA 
tehnician, mina Aninoasa

(Continuare în pag. 3-a)

Fapt obișnuit
Venea cu tolba doldora de cores- 

. poadența. Ajungîud în dreptul casei, 
scoase din tolbă un pachet de for
mă dreptunghiulară.

— Hobiceanu iar și-a comandat 
cărți. Mereu își îmbogățește biblio
teca. Nu trece o Iurtă fără ca să nu 
primească de la „Cartea prin poștă" 
cite un pachet. Pe vremuri, neamul 
Hobicenilor nu știa ce-s cărțile. Și, 
uite acum, numai Ionel și-a cumpă
tai atîtea cărți de literatură, tehni
că, știință popularizată. Și-a f^ut 
o bibliotecă personală - faină I

Tot meditînd factorul poștal Mi- 
hăiasă Iosif nic-i nu observă că din 
casă îi ieșise în întîmpinare o fe
meie bătrînă.

— Те-am văzut venind de la Mi- 
hăiasă Lazăr și; mi-am zis că dacă 
i-ai adus lui cărți, îi vei aduce și 
lui Ionel, că ei tot de-o dată primesc 
cărțile astea comandate prin poștă.

Bătrînica prelua coletul și dădu 
să intre în casă, dar adueîndu-și 
parcă aminte de ceva, se reîntoarse 
spre factorul poștal.

— Ia spune-mi, се-ți- serie nevas
ta ? Cum se simte la băi ?

— Chiar astăzi am prirpit de la 
ea o ilustrată. Scrie că-i frumos la 
Sovata. Face tratament. Are de stat 
în stațiune aproape trei, săptămîni. 
Pe cînd vine acasă numai bine 
plec eu.

— Tot la băi, la tratament?
— Da. Trebuie să fac o cură de 

apă minerală la SIănicul Moldovei. 
Așa că după ce se^reîntoarce Lucre- 
ția, plec eu.

— Măi, dar mult s-a mai schim
bat viața asta a noastră. Nu-ți vine 
să crezi, că trăiești aevea ori vi
sezi. Auzi acolo 1 Cărți prin poștă 
pentru tăietori de pădure, plecări la 
băi prin O.N.T... Nu mai zic nimic 
de casele noi durate în Cîmpu lui 
Neag în ultima vreme, nici de că
minul nostru cultural unde se adună 
seara tineretul, să joace șah ori să-și 
petreacă timpul cîntînd și dansînd. 
De aceea să știi losife, mă bucur 
că am apucat vremurile astea, să 
mi se pară lucru obișnuit ceea ce 
odinioară nici n-am îndrăznit să 
visez. Ei, acum du-te sănătos, văd 
că ai multe scrisori de împărțit.

Mama muncitorului forestier Ho
biceanu ionel intră în casă, iar fac
torul poștal al comunei Cîmpu lai 
Neag porni din nou la drum.

MARGARETA MIGA
i

rebobina.ee


STEAGUL ROȘI,

Atenție Ia frecvență
Deși ne aflăm abia la început de 

an școlar, s-au ivit unele fisuri în 
ce privește disciplina școlară. In ce
le ce urmează ne vom opri numai 
la una din laturile pe care le îm
bracă disciplina în școală și anume 
aceea care se referă la obligativita
tea frecventării cursurilor de către 
elevi.

S-au semnalat, de exemplu, la u- 
nele școli cîteva cazuri de întîrzieri 
și nepartieipare la unele ore de 
curs. E drept că acestea sînt deocam
dată cazuri mai izolate, unele fiind 
motivate. Starea aceasta va trebui sâ 
constituie insă un semnal de alarmă 
pentru a se forma chiar de la început 
o opinie a întregului colectiv de elevi 
și cadre didactice împotriva absen
țelor.

Este un lucra îndeobște cunoscut 
că rezultatele elevilor la învățătură 
depind № cea mâi mare măsură de 
felul cum aceștia participă la orele 
de curs. In cadrul acestor ore, ele
vii acumulează cunoștințe noi. De 
■меа, noul regulament școlar preve
de frecventarea obligatorie de către 
elevi a cursurilor și participarea a- 
cestora la toate activitățile din pro
gramul școlii. Potrivit noului regu
lament, se vor motiva numai ab- 
aențele care se datorase îmbolnăvirii 
elevilor, sau unor cazuri de forță 
majoră dovedite cu acte legale ori 
cunoscute de școală.

In legătură cu situația școlară a 
elevilor care absentează de la cursuri, 
în regulamentul școlar ce se aplică 
înpepînd cu acest' an. apar' o serie 
de elemente noi care diferă de cele 
din trecut. Astfel, elevii din clasele 
l-IV care absentează motivat sau 

.nemotivat — mai mult de jumătate 
din numărul zilelor de cursuri din- 
tr-un an școlar sînt considerați neș
colarizați șl obligați să repete cla
sa. Elevii din clasele V-V11I, care 
absentează nemotivat peste 46 de 
zile de curs, sînt considerați re
trași. Ei vor fi obligați să repete 
clasa în anul școlar următor.

Unele schimbări au survenit în 
regulament și în ceea ce privește

PRIMA INTILN1RE
Tînăra Anuța și micuța 

Daniela s-au întîlnit pri
ma dată la 15 septembrie 
a.c. Au pășit împreună pra
gul aceleeași țlase — ă 
l-a. Primă în calitate de 
învățătoare, a doua ca ele 
vfi. Bucuria lor a fost ne
mărginită. Anuța făcea pri
ma cunoștință eu o clasă 
de elevi, iar Daniela îm
brăca pentru întîia oară 
frumoasa uniformă școla
ră și devenea elevă. Amîn- 
do'uti erau timide, emoțio
nate, vesele în același 
timp. Aveau să porneas
că pe un drum anevoios, 
plin de asperități, dar și 

j de satisfacții. Și, deși în 
bănci se aflau cel mai 
mici elevi ai școlii, copiii 
pare abia au îrhplinit „cei 
7 ani de acâsă“, tînăra 
învățătoare Anuța Heriea 

I de la Școala generală de 
18 ani nr. 5 din Lupeni, 
j se îmbujorase la față. Era 
I un moment deosebit de 
' important din cariera ei 

de învățătoare pe care a- 
vea s-o înceapă. Dar era 
mîiidră și fericită pentru 
aceasta. Mîndră și fericită 

fractența la cursuri a elevilor din 
clasele IX-XIL Regulamentul preve
de că elevii acestor clase care lip
sesc nemotivat de la cursuri mai 
mult de 40 de ore, vor fi exmatri
culați. Elevii exmatriculați din cauza 
absențelor nemotivate nu au dreptul 
de a continua studiile în anul șco
lar respectiv; ei se pot înscrie în 
aceeași clasă numai îh anul școlar 
următor. Anul școlar pierdut din 
cauza exmatriculării pentru absențe 
nemotivate se consideră ca an de 
repetenție.

Iată, așa dar, că noul regulament 
școlar pune cu toată tăria problema 
frecventării cu regularitate a cursu
rilor de către elevi. De aceea, cele 
cîteva cazuri de întîrzieri sau lip
să de la ore, semnalate la unele 
școli vor trebui privite cu seriozitate.

O atenție deosebită va trebui a- 
cordată frecventării cursurilor de 
către elevii de la școlile medii se
rale. In anul școlar trecut, la șco
lile medii serale din Valea Jiului 
s-au înregistrat multe absențe de la 
cursuri, majoritatea nemotivate. Acest 
lucru a dus la luarea de măsuri, 
mergînd pînă la exmatricularea unor 
elevi, unii chiar aproape de sfîrși- 
tul anului școlar.

Pentru ca această stare de lucruri 
să nu se repete este necesară forma
rea unei opinii a elevilor, a cadrelor 
didactice și a organizațiilor U.T.M. 
și de pionieri împotriva celor ce ab
sentează de la cursuri.

In cadrul orelor de dirigenție, a 
adunărilor U.T.M. și de pionieri vor 
trebui aduse la cunoștința elevilor 
noile prevederi ale regulamentului 
școlar. Aceleași prevederi vor tre
bui cunpscute și de către părinți și 
conducătorii de întreprinderi.

Numai formînd o opinie colectivă 
împotriva celor care absentează de 
la ore, luînd măsuri comune — școa

lă, părinți, între
prindere — se vor 
putea obține re
zultatele dorite In 
procesul instruc- 
tiv-educativ.

G. COTOȘPAN

era și Daniela, ca și 
lalți școlari.

Așa a fost la 
la prima întîlnire a învă
țătoarei cu clasa și cu 
elevii, la prima mtîltiirc 
a elevilor cu școala și cu 
învățătoarea lor. Anuța s-a 
familiarizat repede CU Ca* 
drele didactice, cu clasa 
Ce' i-a tost încredințată. 
Acum, după numai o săp- 
tămînă de școală, ea își 
cunoaște bine toți copiii și 
se preocupă cu dragoste 
de educarea lor. Iși cu
noaște bine mserla și nu 
va da înapoi inerentelor 
greutăți ale începutului.

Nobila sarcină — aceea 
de a da copiilor științe și 
cultura, de a-i forma ca 
cetățeni demni ai patriei 

îi va li mereu călăuză 
în activitatea de viitor.

lat-o în clișeu pe tînă
ra învățătoare Anuța Her- 
lea îndrufflînd-0 pe Danie
la Radu cum trebuie să 
facă, deocamdată, liniile și 
punctele. Vor urma basto- 
nașele, ovalele și apoi 
vârâtele slove.

Muncitori și elevi
Ploua mărunt. 

In halele U.R.U.M. 
Petroșani munca 
iși continua pul
sul neîntrerupt. 
De ani de tile oa
menii de aici 
merg in pas cu 
oamenii din a- 
dineuri adlnd a- 
celași țel: pro
ducție multă și de 
bună calitate. Me- 
talurglștii repară 
și execută din 
nou scule, utilaje, 
unelte, pe oare le 
expediată apoi 
minerilor, iar a- 
ceștia trimit la 
suprafață zeci, 
sute, mii de tone 
de cărbune — 
hrana furnalelor 
și locomotivelor, materia primă pen
tru producerea kilowaților și ener
giei termice in centralele electrice.

Dnr acești oameni, ca și alții, de 
profesiuni diferite, nu sînt înfrățiți 
numai in muncă, ci și in alte dome
nii de activitate. La Școala medie 
serală din Petroșani, de pildă, în
vață oameni de oirste și profesiuni 
diferite.

l-am vizitat într-ипа din serile 
trecute pe elevii din clasa a Xl-a a 
Școlii medii serale din Petroșani. 
Erau prezenți la al doilea lor loc de 
muncă metalurgiștii Marica Gheor- 
ghe și Narița Pompiliu, muncitorii 
Horonko Ferencz și Mimolesou Mi
hail, minerul Bartha Nicolae, con
structorul Alexandrescu Grigore și 
mulți alți tineri muncitori care, aici, 
pe băncile școlii, pătrund mai pdînc 
în tainele științei și tehnicii mo
derne.

Anul acesta școlar a început pen
tru seraliști de aproape o lună de 
Zile. De atunci, seară de seară, lu
minile ard pînă Urzim la Școala 
medie serală din Petroșani. No

tițele se adună zi de zî In macula
toare. Cadre didactice cu multă ex
periență in înoățămtnt cum slnt 
Mușteaua Pompiliu, Moșie Maria, 
Todea Maria, Lupșor Olga, Dărăbanț 
loan, Părăianu Slmion, slujesc cu 
devotament școala noastră nouă, se 
ocupă cu pasiune și răspundere de 
pregătirea temeinică a elevilor mun
citori.

l-am urmărit pe cei dintr-a Xl-a 
A la o oră de chimie. Cu calm și si
guranță dădeau răspuns întrebărilor 
tovarășului profesor Dărăbanț loan, 
dovadă a pregătirii lor conștiincioa
se de zi cu zi. Carbonul și hidroge
nul se combinau parcă singure sub 
privirile atente ale strungarului Ma
rica Gheorghe. Intervențiile profeso
rului veneau numai să țină trează 
atenția celor din bănci la ceea ce s* 
lucra pe luciul negrit al tablei.

Cu atmosfera încordată, specifică 
claselor, elevii s-au obișnuit. Este 
aceeași in fiecare seară. O trăiește

INTERVIUL NOSTRU

început promițător
La sosirea noastră. Școala gene

rală de 8 ani din Petrila era cufun
dată într-o tăcere adîncă. Elevii se 
aflau la clase. Nu i-am deranjat. In 
biroul său, l-am întîlnit pe tovară
șul Niculescu Vasiie, directorul șco
lii, căruia i-am adresat cîteva în
trebări :

— In ce condiții ați început noul 
an șeolar?

- Spre deosebire de alți ani, a- 
nul acesta școlar l-am început în 
condiții mult mai bune. Reparațiile 
curente ale școlii au fost făcute la 
timp cu ajutorul neprecupețit al 
conducerilor E. M. Petrila șl prepa- 
rației, cărora țin să le mulțumesc 
pe această cale. De asemenea, ne-atn 
interesat de aprovizionarea școlii cu 

combustibilul necesar. Pe Itngă cel 
existent, zilele acestea, secția de în- 
vățămînt a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani ne-a suplimentat, la 
cererea noastră, încă 20 tone com
bustibil.

— Care este raportul creșterii nu
mărului elevilor și al cadrelor didac
tice față de anul trecut?

— Odată cu încheierea procesului 
de generalizare a învățămtntulul o- 
bligatorlu și gratuit de 3 ani, numă
rul elevilor a crescut cu 180 față de 
anul trecut. Numai în clasa a VHI-e 
învață peste 110 elevi, Iar în clasa 
La aproape 190. Desigur că scesată 
creștere a elevilor a impus și crește
rea numărului cadrelor didactice, ce
re se ridici în prezent la 33, adică 
cu 5 mai mult decît în anul șceiar 
trecut.

— Ați extins spațiul școlar față 
de anul treout?

— Cu 3 afili de clasă. Avem în 
total 18 sfill de clasă cu tot mobi
lierul necesar, mult nou, primit în 
această toamnă, în care învață 34 
de clase de elevi, dimineața și după- 
amiază. Aș vrea să arăt că avem 
cadre didactice bine pregătite, aere 
se ocupă cu dragoste și tragere de 

fiecare elev, uitind pentru cîteva ore 
că mîine îl așteaptă noi sarcini de 
producție la mină sau la U H.ll.M P , 
la șantierul 9 construcții sau la 
I.C.M.M., la uzina electrică sau la 
sectorul l. F.

Ploua mărunt. Ziua de învățătură 
a elevilor seraliști din Petroșani s-a 
încheiat. Nu înainte însă ea fotore
porterul nostru să-l surprindă pe pe
liculă pe tinărul Marica Gheorghe 
din clasa a Xl-a A rqspuhzînd la 
chimie.

Grupuri, grupuri, prin ploaia rece 
de septembrie, elevii muncitori se 
îndreptau spre case. Pe mulți abea 
să-i prindă miezul nopții in tovără
șia cărților, cu Creionul în mină, 
pregătinthi-și lecțiile pentru a doua 
zi. Pentru că dimineața ii chema 
din nou la lucru uzina, șantierul, 
mina. Muncitori șl elevi. Pasiuni și 
preocupări. Sînt atribute înalte dem
ne ale tinerelului patriei noastre.

D. GHEONEA

inimă de educarea tinerei generații.
— Cîteva exemple ?
— Sînt multe. Mă voi referi doar 

la tovarășii Băgineanu Maria și 
Biro Eugen, profesori cu vechime în 
invățămînt șl la tinerii Săsărman 
Marinele și Broscățeanu Dan care, 
în această toamnă eu făcut primele 
cunoștințe cu clasele de elevi.

— Dacă aveți cazuri de elevi, ab
solvenți din acest an a 7 claie, care 
nu frecventează clasa й VllI-a?

— Cadrele noastre didactice au 
dus o muncă susținută pentru șco
larizarea tuturor copiilor de virată 
școlară și a acelora care au abaol- 
vlt în acest an clasa a Vli-a. Mai 
avem însă două cazuri din aceștia 
din urmă pe care 16 vom rezeira 
chiar îh aceste zile.

— Ca manualele școlare cum 
stați ?

— O mică încurcătură produsă la 
repartizarea acestora a făcut ca ma
nualele de franceză să na parvină 
cu oarecare frțtfrzlere. Problema s-a 
reglementat, toți elevii au manuale 
acordate gratuit de către stat 0 le 
păstrează cu multă grijă.

— in concluzie deci...
— Putem spune că începutul eete 

promițător. Avem toate condițiile a- 
slgurate pentru desfășurarea nor
mală a procesului de Invățămînt, 
pentru ca la sfîrșHul primului trî- 
maatru să putem raporta rezultate 
buna șl foarte bune.

In pauză am vizitat împreună cu 
tovarășul director Niculescu Vaade 
sălile de clasă, laboratorul, depen
dințele. Intr-adevăr, la Școala ge
nerală de 8 ani din Petrila noul an 
școlar a început promițător. Cînd 
clopoțelul l-a chemat pe elevi la cla- , 
a*. aceștia au Intrat în liniște și 
s-au așezat flecare la locul Iul. l-am' 
lăut să-și continue activitatea lu- 
îndu-mi Ziua buni da le tovarășul 
uirw>

G. DINU



Personalul a plecat la timp
Trenul personal 2 354 sosise în sta 

Ția Pui conform graficului. Imediat 
după gârare, potrivit obiceiului, ’n 
timp ce se făcea alimentarea cu 
apă, începu o mică revizie a loco
motivei. Tenderul se umpluse cu 
apă, se atașase locomotiva împingă- 
toare, mecanicul și fochistul termi
naseră revizia locomotivei, dar impie
gatul de mișcare nu mai venea.

Mecanicul Gheorghe. Ion se uită 
la ceas. Trecuseră deja 5 minute din 
timpul prevăzut pentru plecare.

Ca se întîmple oare de nu mai 
vine impiegatul ? se adresă fochis
tul Sîrb Dionisie, mecanicului.

-*■ Nu a garat încă acceleratul 205. 
Doar știi cfi aici în Pul avem ..cru
ce" — răspunse mecanicul.

— Intîrzie mult ?
- Nu știu. De obicei,. 

Vine fără întîrziere, dar 
ști acest lucră, voi da o 
la bifoul de mișcare.

Peste cîteva clipe, mecanicul Ghe
orghe Ion era prezent în biroul de 
mișcare. Aici află că acceleratul are 
o întîrziere de 20 de minute. De în 
сіДО el se gîndi și la întirzierea 
irului 2 354. Acest ’tren tranzitează 
la București și orice întîrziere poale 
aduce după sine alte întîrzieța.

— Cam multe minute I Ca să le 
poți recîștiga pînă la Petroșani, nu-i 
tocmai ușor — își zise mecanicul. 
Totuși, voi încerca să le recuperez. 
Ia s9 vorbesc și cu colegul de la 
împingătoare.

Trecu pe la locomotiva impingă- 
toare și îi spuse mecanicului Popa 

. Nicolae gîndul său : Acesta fu de 
acord cu propunerea făcută. Ajunse 
apoi șl la locomotiva sa și îi spuse 
fochistului :

—- Pregâtește-te Sîrbule, azi vom 
avea de lucru nu glumă. Acceleratul

acceleratul 
pentru a 
fugă pînă

calitatea predicflei 
se ăatărăjte la locurile de mancă

[Urmare din pag. l-a)

sară, de asemenea, o mai mare a- 
tenție din partea conducerii sectoru
lui VI pentru iluminarea punctelor 
de încărcare a cărbunelui la rosto- 
goale. De menționat că la E. M. 
Aiiinoasa se iau probe pentru stabi
lirea șistului vizibil conform instruc
țiunilor C.C.V.J., dar aceste probe 
nu slnt în concordanță cu ceea ce 

, .abilește laboratorul Petrila. Așa de 
ildă, într-una din lunile trecute s-au 

supus probelor 636 vagonete din ca
re au fost rebutate 205 tone pentru 
șistul vizibil găsit la sortul de pes
te 80 nun. La aceeași producție și 
la același sort, preparația Petrila a 
rebutat 973 tone cărbune, rezultat 
care nu poate avea o justificare.

„ezulta că pentru soluționarea pro
blemei calității Cărbunelui la mina 
Aninoasa este necesar ca preocupa
rea pentru aplicarea măsurilor sta
bilite să fie îndreptată îndeosebi spre 
locurile de muncă, acolo unde se 
hotărăște soarta calității producției. 
Aplicarea tuturor măsurilor prevăzute, 
îndeplinirea angajamentelor luate în 
vederea îmbunătățirii calității cărbu
nelui trebuie să preocupe în egală 
măsură toți factorii care concură la 
realizarea producției. Dar laboratorului 
Petrila și preparațlei le solicităm a- 
tenția. și obiectivitatea în efectuarea 
probelor de laborator.

Sudorul Laurean Ladislau se numără printre muncitorii evidențiați în întrecere din secția a V-a a întreprinderii „Viacoza" Lupeni. lată-l în 
Htnpul lucrului.

întîrzie 20 de minute și noi trebuie 
să recuperăm pînă la Petroșani tn- 
tîrzierea.

— Nici o grijă, îi răspunse aces
ta. Din partea mea ve-ți avea tot 
concursul.

In curîud, acceleratul 205 își făcu 
apariția. Personalul stației prescurta 
și el parcursul de ieșire și astfel 
trenul personal 2 354 plecă numai 
cu 16 minute întîrziere. Totuși, era 
□ întîrziere care cerea efort ca să 
poată fi recuperată. Imediat după 
plecarea din stația Pui, cei doi me
canici începură șa accelereze la ma
ximum viteza și pînă la Baru Ma
re reușiseră să recupereze 3 minu
te. Deși de la Baru Mare începeau 
urcușul și curbele aspre, totuși pînă 
la Grivadia au fost recuperate încă 
două minute. Intre Grivadia și Me- 
rișor există o restricție de viteză, to
tuși alte două minute au fost cîști- 
gate, iar de la Merișor pînă la Bă- 
nița au mai fost cîștigate 4 minute. 
In stația Bănlța timpul de oprire a 
fost redus cu un minut.

— Mai aveți 4 minute întîrziere, 
u spuse impiegatul de mișcare din 
stația Banița, mecanicului Gheorghe. 
Sperăm că pînă la Petroșani le Veți 
recupera șl pe acestea.

— Desigur că le vom recupera 
și pe acestea, deși între Peștera Bo
lii și Petroșani mai există o restric
ție de viteză — răspunse mecani
cul.

La ora 9,0.6 ora sosirii regulate 
a personalului în stația Petroșani, 
acesta era deja garat, iar după 
schimbul locomotivelor, trenul 2 006 
plecă conform graficului spre Bu
curești.

. Puțini călători știau ca acest 
tren plecase din stația pui cu o în
tîrziere de 16 minute. Acestea însă 
datorită efortului corn un al Celor doi 
mecanici și fochiști au fost recupe
rate. Astfel, trenul personal 2 006 a 
putut pleca la timp din stația Pe
troșani.

I CR1ȘAN I 
corespondent j

Complex.nl minier Leșul Ursului 
apare pe harta regiunii Suceava, 
undeva pe valea Bistriței. Cu ani in 
urmă, pe aceste meleaguri liniștite 
au poposit cițivă geologi. Au Urcat 
In munte. Au sondat, au măsurat, au 
calculat șl s-au pronunțat: aici se 
află importante rezerve de minereuri 
neferoase. Apoi, pentru cunoașterea 
și determinarea lor, au întocmit pla
nuri, schițe minuțioase.

Nu mult după aceasta, in toamna 
anului 1961 s-au dat aici primele lo
vituri de tirnăcop, care marcau în
ceputul străpungerii tunelului menit 
să lege mina cea nouă de la Leșul 
Ursului de stația de flatare de la 
Tarnița. Tunelul, lung de 6,075 km, 
a fost gata cu peste 4 luni mai de
vreme. Autorii acestei meșteșugite lu
crări terminate nu de mult slnt 
membrii brigăzilor conduse de Petru 
Crișan și N is tor Flutur. Ei au scos 
din măruntaiele muntelui, săpînd 
tunelul, paste 60000 m a de piatră.

De diva timp, la. tunel, locul mi
nerilor l-au luat betoniștii din bri
găzile conduse de Vaslle Nost oi. 
loan Barbir, Ion Matei, care lucrea-

Se limpezesc apele
(t/rmare din pag, l-a) 

oilor. Și ta Luperti se constraltțts 
o stație asemănătoare. Atunci în
tregul curs al Jiului, pînă la văr
sare, va fl la fel de curat.

Explicația a fast întreruptă de 
unul dintre muncitorii de la cota 
49Ѳ.

— Se poate începe turnarea to
varășe maistru.

E ora 12. și 22 de minute. A în
ceput betonarea decantorulul nr. 4. 
Două săptămlni In schimburi con
tinue betonierele nu vor tăcea, iar 
oamenii își vor preda lucrul din 
mers, pînă la terminarea turnării 
celor 600 de metri cubi de beton 
Spor la lucru constructori, spor 
la lucru și... ne vom mai Intilnl. 
Și cu săpătorii lui Gherase șl tu 
tui Ghețea, și cu dulgherii lui Fa- 
zekaș, și cu fierarii lui llași Gheor
ghe și ai lui Oprinescu, ne vom 
mai întilni sigur, ta alte lucrări.

La filtre
Cunoștințe vechi. II Întîlnim pe 

lăcătușul Bicskei Mihai cu briga
da sa. Și-a pus amprenta sa pe 
mai toate lucrările industriale din 
Valea Jiului. E un om foarte co
municativ și bucuros ori cînd să-ți 
servească o explicație.

— Să vă explic puțin procesul 
de funcționare a stafiei. Sini si
gur că vi l-au explicat tehnicienii, 
dar creau s-o mai fac și eu. poate

Acfiunea de controlare a stării de sftnatate 
a populafiei din Vulcan

De cîteva zile, în o- 
rașul Vulcan, a început 
acțiunea de controlare a 
stării sănătății popu
lației.

O acțiune asemănă
toare a avut loc la în
ceputul , verii în orașul 
Lupeni. unde s-au pre
zentat la controlul sa
nitar aproape 25 000 de 
locuitori. Scopul acestor

acțiuni este de a desco
peri eventualele cazuri 
de tuberculoză pulmona
ră, boli de inimă etc.

In orașul Vulcan, 
controlul este efectuat 
de o caravană sanitară 
de radlofotngrafie. în
zestrată cu aparataj 
modern, avîhd program 
de lucru de la orele 8 
dit tineața pînă la orele

din (Valea
ză la finisare. Oamenii sînt în între
cere. Mai au de betonat aproape 
3 000 m. Dar întrecerea de la tune
lul Aluniș continuă. Este întrecerea 
betoniștilor care s-au angajai să 
realizeze o medie Itmară la finisări 
de 400 m, față de 115,5 metri reali
zați pină acum.

Concomitent, pe valea Bistriței se 
execută lucrări pregătitoare pentru 
deschiderea noii mine. La orizontul 
875 se sfredelește magistrale sud. 
Ea va face legătura intre punctul 
de extracție și tunel. Pe această 
magistrala înaintezi în munte lin, 
ca pe o modernă șosea. La o răscru
ce de drumuri, magistrala se bifurcă. 
In stingă se amenajează „gara de 
personal", care va face legătură cu 
puțul de extracție. Din acest loc oa
menii vor urca pe vertical pînă ta 
frontul de lucru. In dreapta este 
„gara de minereu". In acest loc vor 
fi încărcate vagonetele autodescăr- 
cătoare de mare capacitate, tractate 
de locomotive electrice. Transportul 
se prevede a fi dirijat prin teleco
mandă, de la cabina dispecerului.

întreaga mină este un șantier. 

Ut ei nu scăpul cena din vedete... 
Urmărim traseul Conductei care 

va ntluee apa clară din nou tn pro 
cesul de preparare a cărbunelui. 
Ne uităm la suduri. Рагой au fost 
past tu mina. Trustul conductelor 
trece prin locuri dificile Pleacă 
de la stația de filtre, urcă pe aco
perișul de beton al preparațlei și 
se pierde în noianul de conducte, 
instalații și utilaje care funcțio
nează in preparăție.

Muncim in condiții destul de 
grele — spune too. Bicskei. ~ dar 
după cum vedeți și dus, nu rămi- 
nem cu nimic tn urmă celor de la 
construcții.

Părăsim pe cei de la conducte 
si ne reîntoarcem la stația de 
țiltte. Aici Se ridefte. Scheletul 
metalic al stației a fost montat. 
Structura de beton pină la cdta 
zero a fost turnată.

Facem o privire generală asu
pra șantierului. Da. există premi
se create pentru punerea în func
ție la termen d obiectivelor. Con
structorii se var ține de cuoint.

*
Un om Va privi apele Jiului. In 

zilele senine, apele vor fi clare așa 
ca la izvor. Se va putea urmări 
in ele jocul neasflmpârat al pești
lor. Pentru aceasta se străduiesc 
constructorii de la stafia de filtre 
a preparațlei Petrila.

16 după-Zmiază, carava
na poate efectua zilnic 
350—400 controale.

Efectuarea de controa
le periodice pentru de
pistarea, încă din lașă, 
a anumitor boli dove
dește odată mei mult 
grija partidului și gu
vernului pentru sănăta
tea oamenilor muncii, 
dr. PONOVA TEODOR

Undeva în munte, la rostogol, lucrea
ză ia betonare brigada lui Ștefan 
Afâdăroaie. Pină nu de mult, briga
da lucra la betonarea ionelului. Mun
citori cu experiență, colectivul bri
găzii betonează zilnic mulți metri 
în plus. Aceasta înseamnă că obiec
tivul' va fi gata mai devreme decît 
s-a prevăzut.

Pe magistrala din inima munte
lui întilnești mineri betoniști, meca
nici. Aceștia, ca șt muncitorii din 
cealaltă porte a Alunișului, de la 
Tarnița, unde se înalță stafia de 
flatare a minereului, făuresc aici in 
munții Bistriței unul dintre cele mai 
moderne complexe industriale minie
re din țară. El va pune in valoare 
alte bogății siibpămîntene din regiu
nea Suceava, făcind posibilă extrac
ția ca cele mai avansate mijloace a 
plumbului, zincului, cuprului -- me
tale de mare importanță pentru eco
nomia patriei.

ELENA ȚU1CU 
corespondent ..Agerpres" 
pentru regiunea Suceava

PUBLIC1TAIE

УИІІ ИМ ИЙМВІ
PETROȘANI
Secția Sănătate 

și Prevederi sociale

se 
al 
la

sau
școlii

se va

ANUNȚĂ 
Că în anul școlar 1964-1965 
primesc eleve pentru anul I 
Școlii de asistente medicale 
Următoarele specialități:

ASISTENTE MEDICALE 
ASISTENTE OBSTETR1GA- 

GlNECOLOGlE
înscrierile se tac la Secția 

sănătate a Sfatului popular oră
șenesc Petroșani pînă la data 
de 30 septembrie 1964.

GANDIDAȚII VOR PREZEN
TA URMĂTOARELE AGTE s
— cerere de înscriere
— certificat de naștere în ori
ginal ori copie legalizată
— diploma de maturitate 
certificatul de absolvire a 
medii
— declarație personală ce
completa de candidat pe formu
larul tip ce se distribuie de 
școală
— certificat medical care vă cu
prinde Obligatoriu: rezultatul
radtoscopiei pulmonare și ana
liza singelui.

Concursul de admitere are ioo 
ia 20 oct 1964 în localul Sta* 
tului popular Petroșani din 
următoarele probe:
— anatomie și fiziologie (scris 
și oral)
— chimie (scris și ora*)
— fizică (oral)

Gandidațil reușiți la concurs 
vor beneficia de bursă în tot 
timpul studiilor dacă îndeplinesc 
condițiile stabilite prin normele 
legale în vigoare.

Organizează la restaurantul 
„Gina" din Lupeni tn seara zi* 
lei de 27 septembrie 1964

О РМІЕ flIILlM
cu care ocazie se va eetvl 

următorul meniu:
50 gr. salam italian
50 gr. cașcaval
25 gr. măsline
1 grătar de porc
1 salată
4 buc. piine
1 Cafea mare
Costul meniului

lei. Rețineți mese din

4:

cu garnitură

este de 19
timp-
.........л-.1:гглІ

PR08HAM DE RADIO
26 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,60 Sumarul presei centrale, 
8,06 Melodii populare, 9,10 Muzică 
ușoară, 9,40 „Folclorul regiunilor 
patriei", melodii din Transilvania,
10.30 Muzică ușoară, 11,00 Muzică 
din opere, 12,20 Sport, 13,15 Muzică 
din operete interpretată de mari cln- 
tăreți, 14,10 Cîntece șl jocuri populare,
15.30 Actualitatea în ziarele șl re
vistele noastre, 16,10 Melodii popu
lare, 17,30 Muzică din operete, 18,05 
Melodii distractive, 18,30 Almanah 
științific, 18,65 Concert pentru Oame
nii muncii aflațk la odihnă, 19,40 
Muzică de dans de H. MălineaHu,
21.30 Program de romanțe, 22,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 8,36 
Melodii vesele din operete, 9.03 Cîn- 
tece și jocuri populare. 9.30 Roza 
vînturilor (reluarea emisiunii din 
23 septembrie), 10,00 Muzică de es
tradă interpretată de soliștii și for
mațiile noastre, 11,03 Cîntece pio
nierești, 12,05 Melodii din filme,
12.30 Lecția de limba engleză — 
ciclul 11 (reluarea emisiunii din 25 
septembrie), 13,34 Din chitecele și 
dansurile popoarelor, 14,00 Melodii 
de neuitat — muzică ușoară, 14,3o 
Selecțiuni din opera „Ernani" de 
Verdi, 16,00 Melodii de dragoste 
muzică ușoară romînească, 19,30 Ca
podopere ale literaturii universale: 
„Mutter Courage" de Bertold Breeht. 
Prezentare de conf. univ. Romul 
Munteanu, 20,35 Cîntece și jocuri 
populare romîneșii, 21,10 Muzică de 
dens, 22,00 Canțonete.

Complex.nl
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Willi 5foph 
ales președinte al 

Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane

BERLIN 24. Trimisul \gerpres, 
Ștefan Deju, transmite :

La 24 septembrie, Camera Popu
lară a R. D. Germane l-a ales pe 
Willi Stoph. membru al Biroului 
Politic al CC. al P.S.U.G., în func
țiile de președinte al Consiliului de 
Miniștri și vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R. D. Germane.

In continuarea ședinței, noul pre
ședinte al Consiliului de Miniștri a 
supus parlamentului, spre ratificare, 
Tratatul de prietenie, asistență mu
tuală și colaborare, încheiat recent 
între R. D. Germană și Uniunea 
Sovietică.

Președintele Franței 
a sosit în Ecuador

. QUITO 24 (Agerpres).
Joi, președintele Franței, de Gaulle, 

a- sosit în Ecuador, venind din Co
lumbia. Pe aeroportul din apropiere 
de Quito, șeful statului francez a 
fost întîmpinat de membrii juntei 
militare ecuadoriene, în frunte ! cu 
contraamiralul Ramen Castro.

fiiimi si imoorfBi s. u. i. 
li №

WASHINGTON 25 (Agerpres).
' Președintele Johnson a adresat 

miercuri Congresului american un 
raport anual privind operațiunile de 
export-import ale S.U.A. pe anul 
1963. Volumul exporturilor S.U.A., 
se arată in mesaj, a fost fn 1963 de 
22,3 miliarde dolari, depășind cu 
5,1 miliarde dolari volumul impor
turilor. Exporturile de produse agri
cole ale S.U.A. au crescut în anul 
1963 la 5,6 miliarde dolari. Potrivit 
agenției Associated Press, președin
tele s-a pronunțat pentru accesul 
produselor altor țări pe piața ameri
cană, cu condiția ca aceleași facili
tăți să fie oferite și produselor ame 
rieane agricole și industriale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ЫМА. Din Peru se anunță că în 

două sate situate în departamentul 
Iiibertad, la nord de Lima, aproxi 
mativ trei sute de copii au murit de 
tuse convulsivă. Epidemia s-a ex
tins în ultimele zile în mai multe lo
calități din Peru. Autoritățile locale 
au cerut să li se trimită de urgență 
medicamente și vaccinuri.

DAMASC. Sub președinția secre
tarului general ai Ligii Arabe, A. K. 
Hassouna, la Damasc au început lu
crările Comitetului arab pentru exa
minarea problemelor privind exploa
tarea apelor fluviului Iordan. Din 
acest organism fac parte reprezen
tanții R.A.U., Iordaniei, Siriei și 
Libanului.

SAN SALVADOR. Agenția UPI a- 
nunță că două zile ia rînd, în regiu
nea răsăriteană din El Salvador 
s-au semnalat cutremure de pămînt. 
In orașul Mercedes Umana s-au 
produs crăpături adînci în scoarța 
pămîntului. Se semnalează, de ase
menea, pagube produse recoltelor în 
regiunile din interiorul țării.

Milano va avea în curîndOrașul
MILANO 24 (Agerpres).
Ziarul „New York Herald Tri

bune" informează că în curînd. ora
șul Alilano, important centru indus
trial din nordul Italiei, va avea un 
metrou. Potrivit informațiilor, la 1 
noiembrie va fi dat in folosință pri
mul metrou construit în acest oraș

Ziarul anunță că proiectul de con-

NAIROBI 24 (Agerpres).
N. Mungai, ministrul sănătății ai 

Kenyei, a rostit miercuri un discurs 
în parlament în care a declarat că 
„dacă Anglia va continua să livre
ze armament Republicii Sud-Africa- 
ne, noi statele africane vom putea 
hotărî excluderea Marii Britanii din 
Commonwealth, așa cum anterior a 
fost hotărîtă excluderea Republicii 
Sud-Africane Mungai a cerut An-

IRITARE LA LEOPOLDVILLE
LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres).
Agenția UPI califică drept „o vir

tuală retragere din O.U.A. a Con- 
goului" scrisorile adresate Organi
zației Unității Africane de primul 
ministru congolez Moise Chombe și 
de președintele Kasavubu, ca urmare 
a hotărîrilor Comisiei de conciliere 
pentru Congo. Agențiile de presă 
subliniază că iritarea produsă la 
Leopoldville se datorește faptului că 
primul ministru n-a obținut la Nai
robi, unde s-au desfășurat lucrările 
comisiei menționate, nimic din ceea 
ce dorea și anume, confirmarea gu
vernului de la Leopoldville drept sin
gurul guvern legal și condamnarea 
stateior vecine Congoului asupra că
rora el aruncă întreaga răspundere 
pentru anarhia din Congo. Pentru 
a preîntîmpina orice posibilitate de 
încetare a focului în Congo, în con
dițiile existenței guvernului de la 
Stanleyville, primul ministru Moise 
Chombe a întreprins un adevărat 
tur de forță prin țară, inspectînd u- 
nitățile militare și dînd instrucțiuni

India: Guvernul Shastri va continua 
politica externă a lui Nehru

DELHI 24 (Agerpres).
După dezbaterile care au durat 

două zile. Camera Superioară a 
Parlamentului indian a aprobat la 
23 septembrie; politica externă a gu
vernului condus de Lal Bahadur 
Shastri. Luînd cuvîntul la încheie
rea dezbaterilor, ministrul de exter 
ne Singh, a declarat că „politica de 
nealiniere și de coexistență pașnică 
pe care India a dus-o timp de mal 
mulți ani sub conducerea lui Jawa-

NEW YORK. Toți cei patru mun
citori care se găseau btocați de sîm- 
bătă într-un siloz subteran al cen
trului atomic din Mercury, statul 
Nevada, au putut fi readuși la su
prafață. Ei au fost salvați cu ajuto
rul unui lift special, după ce tu 
reușit să-și croiască drum printr-o 
cantitate de peste șase tone de sîr- 
mă, care căzuse asupra cabinei în 
care se aflau la adîncime.

DAR-ES-SALAM. Secretarul gene
ral al Organizației Unității Africa
ne, ■ Diallo Telli, a sosit la 23 sep
tembrie la Dar Es Salam, unde va 
avea întrevederi cu membrii Comite
tului O.U.A. de coordonare a ajuto
rului pentru mișcările de eliberare 
națională din țările africane aflate 
încă sub dominație colonială. In
tr-o declarație făcută pe aerodrom, 
el și-a exprimat speranța că va a- 
vea întrevederi cu președintele Re
publicii Unite Tanganica și Zanzi
bar precum și cu alte personalități 
politice din această țară.

metrou
struire a metroului a costat 72 mi
lioane dolari și că lucrările au du
rat opt ani încheiați.

Construcția a ridicat inginerilor 
numeroase probleme, mai ales că, 
cele opt mile de tunel treceau pe 
sub diferite clădiri, necesitînd întă
riri speciale.

săoătălii al Benjei
gliei să-și revizuiască atitudinea față 
de R.S.A. Referindu-se apoi la poli
tica Portugaliei în coloniile sale din 
Africa, el a subliniat că în ciuda 
represiunilor și războiului pe care 
trupele portugheze îl desfășoară în 
aceste teritorii, lupta de eliberate 
națională va fi încununată de suc
ces deoarece „continentul african a 
dovedii că este capabil să lupte”.

să fie grăbite acțiunile împotriva 
forțelor răsculate.

Unul din principalele motive de 
neliniște în cercurile guvernamen
tale de la Leopoldville îl constituie 
hotărîrea Comisiei de reconciliere de 
a trimite la Washington o delegație 
alcătuită din cinci reprezentanți ai 
statelor africane care să ceară pre
ședintelui Johnson încetarea ajutoru
lui militar pentru guvernul de la 
Leopoldville. „încetarea ajutorului 
militar străin, scrie ziarul „Natio
nalist" din Tanganica, ar pune în 
mare dificultate guvernul de la Leo
poldville, cu atît mai mult cu cît 
situația în rîndurile armatei guver
namentale nu este de loc strălucită”. 
Agenția Associated Press relatează 
că un mare grup de jandarmi rea 
duși de guvern din Angola pentru a 
lupta împotriva răsculaților, au ocu
pat șoseaua spre importantul centru 
minier Kolwezi. unde „situația a; de
venit explosivă". Jandarmii au de
clarat că „nu vor să mai lupte îm
potriva nimănui”.

harlal Nehru, este singura politică 
justă din punctul de vedere al inte
reselor naționale ale țării și .al .a» 
părării păcii în întreaga lume". EI 
a spus că această politică a adus 
țării mari foloase.

Incendiu puternic 
în sudul Californiei
NEW YORK 24 (Agerpres).
Un puternic incendiu, izbucnit în 

urmă cu cîteva zile în sudul Cali
forniei, amenință localitățile Santa 
Barbara și Sonoma. In ciuda efor
turilor echipelor de salvare, incen
diul se extinde din cauza vîntulut 
care suflă cu o viteză de 70 mile pe 
oră. Potrivit datelor preliminare, a- 
proximativ 100 de clădiri au fost 
arse, iar viile și pădurile de stejar 
de pe o suprafață de 300 de ha au 
fost distruse. Peste 200 de locuitori 
de la periferiile acestor localități 
au fost evacuați în grabă.

Eduardo Frei despre viitoarea politică 
internă $i externă a statului Chile

RIO DE JANEIRO 24. Corespon
dentul Agerpres, Vasile Oros, trans
mite :

Intr-un interviu acordat revistei 
braziliene „O Cruzeiro", Eduardo 
Frei, președintele ales al > sfatului 
Chile, a făcut unele precizări referi
toare la viitoarea orientare a poli
ticii guvernului chilian în politica 
internă și externă. Ocupîndu-se de 
măsurile pe care guvernul său in
tenționează să le adopte pe plan e- 
conomic și social. Frei a menționat 
în primul rînd necesitatea unei po
litici de stabilizare și de creștere a 
exporturilor, de dezvoltare a învăță- 
mîntului și a sectorului sănătății 
publice, inițierea unei reforme agra
re, care să permită împroprietărirea 
a 100 000 de țărani în viitorii cinci 
ani. „In ce privește întreprinderile 
străine, a declarat el. susținem că 
țării noastre, ca și tuturor țărilor, 
nu i se poate nega dreptul de a ie

Declarația comună 
ungaro^etiopiană

BUDAPESTA 24 (Agerpres).
La Budapesta a fost dată publi

cității declarația comună ungaro- 
etiopiană cu privire la Vizita împă
ratului Etiopiei Haile Selassie I. în 
R. P. Ungară. In declarație se men
ționează că întîlnirea și tratativele 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie.

Părțile subliniază că baza politi
cii lor externe o constituie menține
rea și consolidarea păcii în întreaga 
lume, apărarea suveranității și inte
grității teritoriale a statelor, pro- 
nunțîndu-se pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, pentru interzicerea ge
nerală a experiențelor cu arma ato
mică. precum și interzicerea armei 
nucleare.

A avut loc un larg schimb de pă-

GPru: Noi incidente 
între cele două comunități
NICOSIA 24 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al forțelor 

O.N.U. din Cipru a anunțat miercuri 
că în insulă s-au produs noi inci
dente între cele două comunități. 
Schimburi de focuri au fost înregis
trate în suburbia nordică a Nîcosiei. 
Hamid Manderes. Se relatează că 
n-au fost victime.

Un alt incident s-a produs în ora
șul Kyrenia, cînd o patrulă canadia
nă a forțelor O.N.U. a fost atacată 
cu focuri de armă.

Un nou plan vizînd instaurarea păcii 
* în Cipru

LONDRA 24 (Agerpres).
Corespondentul la Londra al agen

ției UPI, К. C. Thaler, informează 
că cercurile diplomatice studiază în 
prezent un nou plan vizînd instau
rarea păcii în Cipru. Planul, care 
este atribuit Greciei, scrie Thaler, 
„pare că va fi mai de grabă promo
vat prin intermediul canalelor diplo
matice și cele ale O.N.U., decît la 
Geneva, unde încercările pentru so
luționarea problemei cipriote au e- 
șuat cu cîteva săptămîni în urmă”

Din informațiile transmise de a- 
genția UPI reiese că planul ar pre
coniza organizarea unui plebiscit în 
Cipru cu privire la unirea sa cu 
Grecia (ENOSIS), precum și amnis
tierea ciprioților turei. El vizează, 
de asemenea, elaborarea unei Carte 
care să prevadă drepturile minorită
ții turce potrivit unei noi constituții.

naționaliza, mai ales pe cele care 
exploatează materiile noastre prime. 
In legătură cu întreprinderile care 
exploatează cuprul, politica noastră 
se va baza pe o concepție de respec
tare exclusivă a interesului națio
nal". In acest sens, el a menționat 
necesitatea rafinării cuprului în ța
ră, posibilitatea ca statul să inter
vină direct în problemele comerțului, 
ca producția de cupru să poată fi 
desfăcută pe toate piețele care con
vin statului chilian, fără nici un fel 
de restricții. In același timp, el a 
spus că întreprinderilor particulare 
chiliene li se rezervă o „importantă 
participare ia viața socială și eco
nomică a țării".

Despre programul „Alianța pentru 
progres", președintele ales a afirmat 
că „aplicarea acestuia a fost mult 
diferită de filozofia care l-a inspi
rat". Ocupîndu-se apoi de probleme 
de politică internațională, ei s-a de- 

reri în problemele privind continen
tul african; părțile salută hotărîrea 
adoptată de Organizația Unității A- 
fricane cu privire la Gongo. Guver
nul R. P. Ungare, se arată în decla
rație. sprijină hotărîrea adoptată de 
O.U.A. privind crearea unei zone 
denuclearizate în Africa. Ambele 
părți acordă o importanță deosebită 
Conferinței țărilor neangajate, care 
va începe în luna octombrie la Cairo. 
Declarația constată cu satisfacție că 
relațiile dintre cele două țări stat 
cordiale și prietenești.

S-a căzut de acord să se ridice 
consulatele din cele două țări la 
rangul de ambasadă; împwțjtul 
Haile Selassie I î-a invitat pe Лъ 
Dobi și Janos Kadar să viziteze Б- 
tiopia>

Agenția UPI relatează, în legătu
ră cu eforturile de desființare a for
tificațiilor din jurul liniei verzi, care 
desparte cele două comunități din 
Nicosia, că generalul Thimaya. co
mandantul forțelor O.N.U., a obți
nut din partea vicepreședintelui Ku- 
ciuk aprobarea de a îndepărta o for
tificație care blochează șoseaua prin
cipală a sectorului nordic al capi
talei.

Conform planului, se urmărește 
însă „prezența permanentă în insulă 
a O.N.U. și N.A.T.O. Baza N.A.T.O. 
care ar urma să fie stabilită în in
sulă, va fi formată din trupe apar- 
ținînd Angliei, Greciei și Turciei.. „.<л

☆ .
*

NEW YORK 24 (Agerpres).
Citind cercuri informate ale Na

țiunilor Unite, agenția France Presse 
anunță că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a cerut lui Carlos 
Alfredo Bernades. reprezentantul 
permanent al Braziliei la O.N.U., să 
accepte funcția de reprezentant per
sonal al său în Cipru.

Reprezentantul brazilian ar urma 
să-l înlocuiască pe Galo Piaza Lasă, 
numit mediator al O.N.U. în Cipru, 
în locul lui Sakari Tuomioja, dece
dat în exercițiul funcțiunii.

clarat în favoarea principiului auto
determinării popoarelor și al nea
mestecului în treburile lor interne. 
„Cred, a subliniat el, că Organiza
ția Statelor Ameficane trebuie să se 
bazeze pe principiul coexistenței ță
rilor cu regimuri sociale și econo
mice diferite”. întrebat despre pozi
ția sa față de rezoluția ultimei reu
niuni a O.S.A. (care cere guverne
lor latino-americane ruperea rela
țiilor cu Cuba). Frei a răspuns că 
personal este împotriva acestei re
zoluții și că nu poate condamna a- 
titudinda de nealiniere a Mexicului. 
In încheiere, el a spus : „Pentru țara 
noastră va fi un lucru fundamental 
diversificarea relațiilor de orice na
tură cu alte țări ale lumii. Cred eă 
prezența Europei constituie un fae- 
tor foarte important pentru viitorul 
Americii Latine și pentru indepen
dența sa politică, economică și cul
turală”. I
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