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Pe loc de frunte
Primul loc în întrecerea socialistă 

ce se desfășoară între sectoarele 
productive ale minei Lupeni îl de
ține în această lună colectivul sec
torului IV В care și-a depășit pla
nul de producție de la începutul 
lunii și pînă acum cu peste 
tone cărbune.

Rezultatele cele mai bune 
obținut brigăzile de frontaliști 
duse de Sirop Constantin și Molnar 
Iosif, care au trimis la ziuă 300 și, 
respectiv, 400 tone de cărbune peste 
prevederile planului.

2304)

le-au
con-

Lu-

Fotoreporterul 
losif din sectorul 
compresor de aer

nostru Ia surprins in obiectiv pe șeful de echipă Foro 
electromecanic al minei Petrila făcînd verificarea unui 
comprimat de 45 m c/minut.

Ne scriu corespondenții
In pas cu tehnica 

modernă
ba preparația din Petrila se acor

dă 6.. mare atenție ridicării calificării 
muncitorilor, și tehnicienilor spre a 
fi -în pas cu tehnica nouă ce se 
introduce în procesul de preparare 
a cărbunelui. Experiența anilor tre- 
cuți a dovedit că muncitorii și teh
nicienii care urinează cursurile aduc 
o contribuție importantă la îmbună
tățirea procesului de producție din 
preparație.. Ținînd cont de acest 
fapt, recent, la preparația noastră ar. 
fost,.înființate trei cursuri de ridicare 
a calificării — unul pentru maiștri 
funiculare. unul pentru mecanici ele
vatoare și benzi transportoare și 
altul pentru mecanici întreținere uti
laje. Cele trei cursuri și-au început 
activitatea. Printre cei care partici
pă la cursuri se numără Orza loan. 
Bătrînu Marin,, Harșany loan, Ga-

vrilă loan, Andrițoiu Alexandru, Miu 
Constantin, Buzatu Pavel, Galin- 
schi Rudolf și alții. Cursurile au 
o durată de cinci luni. Ca lectori au 
fost desemnați . ingineri. și tehnicieni 
cu o bogată experiență profesională.

с. BÂDUȚÂ

Un colectiv harnic

sector au fost scoase la zi

își îmbogățesc 
cunoștințele

Zilele trecute a avut loc la
peni, într-un cadru festiv, deschide
rea universității muncitorești ce 
funcționează pe lingă sindicatul mi
nier.

Cei 102 cursanți înscriși anul a- 
cesta la cursurile universității' mun
citorești sînt muncitori din cadrul 
exploatării miniere Lupeni. Printre 
ei se numără minerii și muncitorii 
Onișor Nicolae, Ciuciu lorgu, Vră- 
biescu Petrii. ' Bozgo loan, Guzga 
Teodor și alții.

Lecțiile care urmează să se pre
dea în cadrul cursurilor sînt de do
meniul tehnicii, astronomiei, geo
grafiei, Istoriei R.P.R. și de socia
lism științific. Prima 
drul programului de 
ințific a fost predată 
Avram Rodica de la 
din localitate.

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, sîmbătă a 
sosit la București Majestatea Sa Im
perială. Haiie-Selassie I, împărat al 
Etiopiei.

înaltul oaspete este însoțit de Al
teța Sa Ras Imru Haile-Selassie, 
Alteța Sa Imperială, prințesa Hiruth 
Des ta. Excelența Sa general locote
nent Abye Abbebe. președintele Se
natului, Excelența Sa dl. 
Yifru, ministrul afacerilor 
ad-interim, Excelența Sa dl. Petros 
Sahlou. trimis extraordinar 
nistru plenipotențiar al Etiopiei la 
București, general de brigadă Assefa 
Demissie, aghiotant principal, dr. 
Menassie Haile, ministru adjunct, 
șeful departamentului politic în ca
binetul particular al Majestății Sale, 
dl. Johaness Kidane-Mariam, minis
tru adjunct, secretar particular, dl. 
Admassu Retta, trezorier particular 
al împăratului.

In întîmpinarea 
piei pe aeroport se 
Consiliului de Stat 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Miniștri. Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Alexandru Bîrlădeanu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Grigore Geamănu, secretarul Consi 
liului de Stat, Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe, general 
de armată Leontin Sălăjan, minis
trul forțelor armate ale R. P. Romî
ne. membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, Justinian, 
patriarhal Bisericii Ortodoxe Romî
ne. conducători de instituții centra
le. ai organizațiilor obștești, oameni 
de știință și cultură, generali șț o- 
fițeri superiori.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
, diplomatice . acreditați^ în R. P. Ro

mînă.
Pe

Ketema 
externe

și mi-

împăratului Etio- 
aflau președintele 
al R. P. Romîne.

aeroport se aflau, de aseme-

lecție did' ca- 
socialism ști- 
de profesoara 
școala medie
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Astăzi se va 
termina glisarea 
blocului D 11 
din ansamblul 

de locuințe a blocurilor înalte din 
Vulcan. Blocul cu o capacitate de 
72 apartamente este al treilea de 
acest fel ridicat anul acesta.

Vulcanul întinerit se va împo
dobi astfel cu un nou și impu
nător element de decor. Și peste 
cîtva timp de la cel de al optulea 
etaj, locatarii vor putea privi cum 
se așterne „la picioarele 
oraș modern, renăscut — 
de azi.

*
♦
î

Colectivul de muncă al sectorului 
III de la mina Petrila înscrie noi 
succese pe graficul întrecerii socia
liste. In perioada 1-21 septembrie, din 
acest
1 169 tone de cărbune peste sarci
nile de plan. Cele mai frumoase suc
cese în întrecere au fost obținute de 
brigăzile de mineri conduse de co
muniștii Miclea loan și Enache Chi- 
r.iță. care și-au depășit sarcinile de 
plan cu 387 și, respectiv cu 32C 
tone de cărbune Rezultate frumoase 
au obținut și brigăzile conduse de 
Jurcă Ioan, Rotaru Ioan și Purda 
Constantin.

De la începutul anului, acest har
nic colectiv a extras peste sarcinile 
de plan 10.048 tone de cărbune.

în excursie
De la Lupeni, cu autocarul O.N.T. 

Carpați a plecat într-o excursie de 
trei zile la București un grup de 
mineri și muncitori fruntași în în
trecerea socialistă. Printre ei se nu
mără Aslău Ioan, Cef loan, Pește- 
leu Ștefan, Grosaru Constantin, Ra
zor Ioan, Vărzaru Gheorghe și alții. 
In București excursioniștii vor vizi
ta Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R. ;

Vulcan

lor“ un 
Vulcanul

Pe
de locuințe din 
cartierul Live- 
zeni s-au ter- 

de finisaj* interior 
2 și F 3 cu cite

șantierul
Petroșani I
— - —— l1

minat lucrările.
la blocurile F

î .40 de apartamente fiecare. La blo- 
; c-1. ° Q — s.-r.sst ~:
4 lucrările de amenajări exterioare
• — alei si sistematizare — se♦
• termina în curind și lucrările de
* finisaj exterior, tencuieli
* praf de piatră și placaj de 
X midă, astfel că blocul va
• curind gata de recepție.
t____________ ____________________ _

cui F 3 care este mai avansat cu

vor

cu 
cără- 
fi în
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București
nea, mai multe mii de bucureșteri, 
precum și tineri din țări 
atlați la studii în Rominia.

Pe clădirea aeroportului 
erau arborate steagurile de 
celor două țări. Pe frontispiciul ae
rogării se aflau portretele împăra
tului Etiopiei și a președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, și 
urarea înscrisă în limbile amhară și 
romînă „Trăiască 
poporul romîn și poporul etiopian!“.

La ora 11,25 avionul oficial, care 
a fost escortat deasupra teritoriului 
țării noastre de avioane militare ro- 
mînești, a aterizat. Majestatea Sa 
Imperială. Haile Selassie I, împărat 
al Etiopiei, a fost salutat cordial la 
coborîrea din avion de președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Etiopiei și R. P. Romîne. 
In același timp, în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de artilerie. 
Cei doi șefi de state au trecut în re
vistă batalionul de onoare. Au fost 
prezentate apoi înaltului oaspete 
persoanele oficiale prezente pe aero
port. In încheierea ceremoniei a fost 
primită defilarea gărzii de onoare.

In drum spre mașinile oficiale, 
oaspeții și conducătorii statului nos
tru au fost salutați călduros de bu- 
cureștenii aflați pe aeroport. Un 
grup de pionieri a oferit flori.

Cei doi șefi de state răspund a- 
lamațiilor mulțimii, după care s-au 

urcat împreună într-o mașină escor
tată de motocicliști.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat spre reședința înaltului oas
pete. Pe autostradă erau arborate 
steagurile celor două țări. Numeroși 
bucureșteni 
lor doi șefi

africane

Bănoasa 
stat ale

prietenia dintre

au salutat 
de state.

☆

trecerea ce-

In cursul 
rești împăratul 
fit de Mircea 
R. P. Romîne

spre Bucu- 
a fost înso-

călătoriei
Etiopiei
Nicolaescu, ministrul 
la Addis Abeba.

(Agerpres)

începere® convorbirilor 
romîn o-etio pien e

Palatul Consiliului de Stat aiLa
R. P. Romîne au început sîmbătă 
după-amiază convorbirile romîno- 
etiopiene.

Din partea romînă au luat parte 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președinte
le Consiliului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mircea 
Nicolaescu, ministrul R. P. Romîne 
la Addis Abeba.

Selassie, gene-
Abbebe, prege-

Ketema 
externe 
trimis

Yifru, 
ad-inte- 
extraor-

Din partea etiopiana au luat parte 
Majestatea Sa Imperială, Haile Se
lassie I, împărat al Etiopiei, Alteța 
Sa Ras Imru Haile 
ral locotenent Abve 
dintele Senatului, 
ministrul afacerilor 
rim, Petros Sahlou,
dinar și ministru plenipotențiar al 
Etiopiei la București, dr. Menassie 
Haile, ministru adjunct, șeful depar
tamentului politic în cabinetul par
ticular al Majestății Sale, Johaness 
Kidane-Mariam, ministru adjunct, 
secretar particular.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cordială.

AVRAM MICA 
corespondentIOAN CIUR

Carnet : Avaria nu s-a produs
laconică: 
în func- 
nr. 3 se 
de 60 de
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a servomotb-
Prima echipă, con- 

de. Vulpe Victor și 
Traian a început ime-

sub supravegherea
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Comunistul Biro Carol este un lăcătuș de înaltă ca
lificare, lucrînd îndeosebi la montarea mașinilor de 
extracție, pompe și alte utilaje pretențioase. De aceea, 
este apreciat în sectorul de investiții al minei Vulcan.

IN CLIȘEU: Lăcătușul Biro Carol, în timpul lucrului. -
I

17 septembrie. Coamele 
dealurilor ce străjuiesc de-o 
parte și de alta Paroșeniul 
erau învăluite în ceață. 
Peste termocentrala Paro- 
șenî se cernea o ploaie 
măruntă și rece. In sala 
turbinelor era însă cald. 
Mecanicul de turbine Pap 
loliu asculta aplecat cu în
cordare. într-o poziție nefi
rească. deasupra turbinei 
nr. 3. Urechea lui, obiș
nuită cu zgomotul puternic 
și monoton al uriașului ’a- 
gregat recepționase niște su
nete neobișnuite, care il 
nelinișteau. După o scurtă 
meditație, el se îndreptă 
hotărît spre telefon și îl 
chemă la fața locului pe 
inginerul Truică loan. Două 
minute mai tîrziu lîngă tur
bină se aflau inginerul șef 
al termocentralei și șeful 
secției turbine. Ascultară cu 
atenție explicațiile mecani
cului și se priviră îngrijo-

rați. Dinspre turbina 3 se 
auzea într-adevăr un sunet 
neobișnuit. Exista pericolul 
unei avarii. Pentru a evita 
avaria era necesară opri
rea turboagregatului de 50 
MW. Dispoziția fu dată 
prompt.

— Opriți funcționarea tur
binei nr. 3 I

Imediat după oprirea tur
binei, secția reparații în
cepu să freamăte. Ingine
rul Dina Dumitru, șeful 
secției reparații, dădu cî- 
teva dispoziții scurte prin 
telefon. La termocentrală 
au fost chemați de acasă 
cîțiva specialiști în repara
ții de turbine, care nu lu- 
erau în schimbul I. Se în. 
tocmi un grafic al lucrări
lor necesare pentru demon
tarea turbogeneratorului. 
Graficul asigura o inter
venție neîntreruptă, pe 
schimburi, pînă la termina
rea lucrării.

Dispoziția conducerii ter
mocentralei era 
„Pentru punerea 
țiune a turbinei 
acordă un termen
ore“. In acest răstimp tre
buiau executate numeroase 
lucrări ca: verificarea pî- 
nionului nr. 1 a regulato
rului de viteze, a pompei 
principale de ulei, a coroa
nei dințate, 
rului. 
dusă 
Albu 
diat demontarea agregatu
lui, 
maistrului Popescu Miron. 
Intr-un timp record — 12 
ore, față de 18—20 cîte 
erau necesare în mod nor
mal — lăcătușii Cazan 
Ioan, Herghi Sigismund. 
Saltelichi loan și sudorul 
Wessel Gheorghe au de
montat întregul sistem de

(Continuare in pag. 3- a)
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Clubul — în sprijinul producției

La cinematografele din Petroșani

Glubul — tribună de răspîndire a 
științei și culturii își extinde ac
tivitatea asupra a numeroase ramu
ri. Pe lingă, munca de culturalizare 
și educare a oamenilor muncii, clu
bul are menirea ca, prin acțiunile 
multiple și variate pe care le orga
nizează, să contribuie la sprijinirea 
nemijlocită a procesului de produc
ție. Vom aminti In rîndurile care ur
mează cîteva dintre cele mai im
portante forme ale muncii culturale 
ce se pot organiza la club și care 
pot veni efectiv în sprijinul procesu
lui de producție, dar care din păcate, 
nu stnt privite cu toată răspunderea 
de către cei competenți s-o facă.

Activitatea artistică să fie atrins 
legată de preocupările muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în proce
sul muncii.

Programele formațiilor culturale și 
îndeosebi programele brigăzilor ar
tistice de agitație să fie axate pe 
problemele majore ale producției, să 
popularizeze noul, metodele înaintate 
de muncă, fruntașii în întrecere și 
totodată, să îndrepte arma satirei 
împotriva acelora care neglijează 
munca, care fac nemotivate sau 
dau lucrări de slabă calitate. Un 
pas înainte în această direcție bau 
făcut brigăzile artistice de agitație 
ale cluburilor sindicatelor din Aninoa- 
sa, Petroșani, Lupeni și Uricani. 
Trebuie continuat pe această linie 
și puse cu mai multă acuitate chiar 
problemele producției în contextul 
programelor brigăzilor artistice de 
agitație. Acolo unde nu există bri
găzi artistice de agitație, trebuie în
ființate, ele constituind un ajutor 
prețios al activității productive, atunci 
cînd își desfășoară munca în bune 
cdndițiuni, cînd sindicatul le coordo
nează și le îndrumă îndeaproape 
munca.

Un loc important în activitatea 
clubului să-l ocupe propaganda prin

6î^6tssss>G!?si£>©<^ seeaesesas sesases 6«^(saea£><5issaa6«^96issacx36sa96i5sa£6i5saa<3isas€e5a9<afea=x5553®s6aa9s^a«)®fea9

DIN PLINA REPETSȚIE
Fie dimineață sau după-amiază, 

în zilele de lucru sau de duminică, 
sălile clubului sindicatelor din Pe
troșani sînt mereu animate. Oameni 
de vîrste și ocupații diferite își dau 
aici înfâlnîre pentru a petrece îm
preună cîteva ore plăcute de odihnă 
și recreere.

Am vizitat zilele trecute, într-o 
după-amiază, clubul sindicatelor din 
Petroșani. Cu directorul clubului, 
Șoșoi Petru, am încercat să stau 
de vorbă de citeva ori. Zadarnic 
însă. Mereu era solicitat în altă 
parte. Așa СЙ am pornit prin sălile 
clubului.

M-am îndreptat spre sala mare. 

conferințe, serile de întrebări și 
răspunsuri pe teme de producție, 
simpozioanele tehnice. Toate aceste 
manifestări ca și altele să pună ac
cent pe ridicarea calificării profesio
nale, pe aplicarea inovațiilor să vi; 
nă în sprijinul întrecerii socialiste 
De asemenea, seara, să se organi
zeze la cluburi consfătuiri și sehim 
buri de experiență între brigadieri, 
mineri, constructori în cadrul cărora 
să se dezbată cele îna! actuale te 
me ale producției, punîndu-se accent 
pe pătrunderea noului și tehnicii a- 
vansate, pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție.

O formă interesantă și atractiva 
o constituie concursurile ghicitoare 
„Cine știe meserie, răspunde Г’, 
organizate pe profesiuni, care stimu
lează interesul oamenilor în studie
rea cărților tehnice și a publicați
ilor de specialitate, contribuie la 
ridicarea nivelului profesional al mun
citorilor.

Munca cu cartea tehnică const! 
tute o altă formă a muncii culturale, 
care vine în sprijinul producției. 
Bibliotecarii voluntari au datoria să 
ducă o activitate susținută pentru 
pătrunderea cărții tehnice la fiecare 
loc de muncă, pentru ea fiecare mun
citor să fie cititor al cărții tehnice. 
In cadrul acțiunilor organizate ia 
cluburi sau la locurile de producție 
cu cartea tehnică să fie atrași cît 
mai multi reprezentanți din rîpdul 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor, să existe o colaborare strînsă 
între bibliotecile cluburilor Și cabine
tele tehnice ale uzinelor și ale ex
ploatărilor miniere.

Aruncînd o scurtă privire asupra 
programelor de activitate lunare ale 
cluburilor sindicatelor din Valea Jiu
lui, constatăm că, dintre multiplele 
manifestări menite să sprijine pro
cesul de producție, ce se pot orga

Privirea mi-a fost atrasă de eîțiva 
curioși ce priveau atenți pe geam în 
sală- Mi-au făcut semn să stau li
niștit.

— Oare cine cîntă ? — întrebă 
unul în șoaptă.

— Ssst I Cîntă Irina.
— A, da. Cîntă Melodia „Visuri 

plăcute" — spuse din nou cel care 
întrebase.

— Dar iaci odată omule, îi ripos
tă un altul. Doar știm și noi ce cîntă.

Cînd Irina a terminat melodia am 
intrat în sala de repetiție. Aici am 
făcut cunoștință cu șeful orchestrei, 
Sîrbu Iosif și cu eîțiva membri și 

niza la cluburi (am dat aici doar 
cîteva). foarte puține sînt incluse în 

. unele programe ale cluburilor, iar 
in altele lipsesc complet.

In această direcție defectuos se 
lucrează la cluburile din Lonea, Vul
can. Paroșeni, dovadă a slabei co
laborări a conducerilor cluburilor 
respective cu cabinetele tehnice ale 
ntreprinderilor de care slot tutelate.

Conducerile cluburilor, bibliotecare
le, șefii cabinetelor tehnice, cu to
ții sînt chemați să privească cu 
mai multă răspundere această la
tură deosebit de importantă a muncii 
culturale — sprijinirea nemijlocită a 
producției. Activitatea culturală să se 
adreseze unui număr din ce în ce 
mai mare de oameni ai muncii, să-i 
mobilizeze la activitățile clubului, să 
le dezvolte spiritul inovator, dragos
tea pentru nou și frumos.

D. GHEGNEA

Acțiuni interesante
In cadrul clubului muncitoresc din 

Uricani se desfășoară o activitate 
intensă. Printre acțiunile organizate 
recent la club sînt recenziile la căr
țile „Zilele vieții tale'* și „Printre 
ghețurile Arcticii" și serile literare 
pe temele „Am crescut cu tine Hu
nedoara11, „Viața și opera lui Li- 
viu Rebreanu", „Viața și opera lui 
Ion Luca Caragiale". Aceste acțiuni 
la care au participai un mare nu
măr de tineri Și tinere au fost deo
sebit de instructive.

O muncă susținută se desfășoară 
și la biblioteca clubului. Zilele a- 
cestea, 12 tineri vor primi insigna 
„Prieten al cărții", iar alți 16 s-au 
înscris pentru concurs și se pregă
tesc cu sîrg.

GHEORGHE DOROFT1 I 
corespondent

soliști vocali: Covaci Ladislau, Da
mian Constantin, Irina Dușa, Bul
bucau Ștefan, Sofia Constantin.

— Ne pregătim pentru spectaco
lele de sîmbătă și duminică pe care 
le vom da la Lupeni — îmi spuse 
tovarășul Sîrbu. Vrem să ne prezen
tăm cît mai bine. De aceea, după 
cum vedeți, ne pregătim de zor.

— Ce altă formație a clubului pe- 
troșănean va mai participa la spec
tacolul de la Lupeni ?

— Formația de dansuri. Tot acum 
repetă și dansatorii într-o altă sală, 
alăturată.

L-am lăsat pe tovarășul Sîrbu să-și 
continue repetiția și am pornit în

Pe ecranul cinematografului „Re
publica" rulează de azi, 27 septem
brie a. c. filmul „Comisarul", o pro
ducție a studiourilor italiene. La ci

IN CLIȘEE: an cedru din filmul „Popasul".

Pasiunea pentru cărți
inserarea a coborit alene peste 

oraș, in apartamente licuricii s-au 
aprinș pe rînd, unul cite unul. At
mosferă de seară. Pe străzi oamenii 
își purtau pașii care încotro, La ci
nematograful „Minerul" e film bun. 
Deci și lume multă. La club în schimb 
mai puțină. După vulcăneni. au in
trat lonenii în... criză de director de 
club.

Doar biblioteca își continuă nor
mal activitatea. Are un om de nă
dejde in persoana tinerei biblioteca
re Ferchezău — Dorofan Aurica.

— De citea timp — ne informează 
intr-o clipă de răgaz tlnăra biblio
tecară — munca cu cartea s-a inten
sificat. Sezonul călduros s-a termi
nat, oamenii s-au înapoiat din con
cedii, așa că... am și eu clienți mai 
mulți. Da... Am și promisiunea unor 
rafturi și mă ooi ține scai de tova
rășii de la sindicat pînă mi te vor 
face.

Răgaz prea mult, însă, nu are bi
bliotecara. Oameni mulți se perindă 
zilnic pe la bibliotecă. Găsesc aici 
toate cărțile de care au nevoie. Mai 
găsesc aici sprifinul permanent al 
tovarășei bibliotecare. Cu plăcere ea 

căutarea dansatorilor. Cele 6 perechi 
de dansatori de Іа I.C.M.M., sub 
conducerea instructorului Oprea Emil 
repetau un dans maghiar. Tinerii 
Picu loan — Goanță Georgeta, Mar
gine Marin — Gali Jeneta și Udres- 
cu loan — Lungu Brighite erau 
mulțumiți de felul cum mergea re
petiția. E adevărat că a curs multă 
nădușeală, dar.,, dansul a mers ca 
pe „sîrmă".

In sala de șah era liniște, așa 
cum e și firesc. La mesele de joc 
„adversarii" se înfruntau cu tenaci
tate. Lazăr Iosif era prezent. De 
altfel nici nu m-am mirat. Știam că 
șahul este una din pasiunile lui care 
i-au adus și titlul de campion re
gional.

In sala alăturată celei de șah, a- 
dică în sala de biliard, l-am întîlnit 
pe cunoscutul fotbalist Crlsnic Au
rel. Era cu un tac în mină și se stră
duia să înscrie cu... bila un gol în 
„poarta" adversarului. Cu această 
ocazie am aflat că e responsabilul 
cercului de biliard. Ce să-i faci... 
pasiune.

Am trecut în sala unde-și ținea 
repetițiile formația de teatru. Și di
rectorul era aici. Urmărea artiștii 
amatori care sub conducerea instruc
torului Jeles Alexandru pun în scenă 
„Doctor în filozofie" de B. Nușici. 
Fotoreporterul nostru a luat un in
stantaneu de la această repetiție. Și 
iată-i în clișeu pe Franco Viorica, 
Pădureanu Lia, Bănoilă Maria, Ha- 
țeganu Sonia și Jeles Alexandru (la 
mijloc)...

...Am ieșit împreună cu directorul 
clubului din sala de repetiție a for
mației de teatru. Am pornit spre 
casă. In sală haă haiaăi ад «з 

C ODKȘPMi

nematograful „7 Noiembrie'1 va rula 
începînd de mîine filmul sovietic 
„Popasul",

își apleacă de fiecare dată urechea 
la cerințele oamenilor.

— Aurica, dragă, „Ochelarii min
cinoși" îi mai ai ? Dar „Minerița" 
de Nicolae Deleanu ? M-a îndemnat 
Sandu s-o citesc (Sandu e soțul). 
Zicea că-i faină și e de-a noastră, 
minerească. Așa... Mai dă-mi „Petea 
in Cosmos" și „Fricosul", iar pentru 
soțul meu dă-mi „Emilîan Pugaciov” 
și... pe creai tu că ar mai putea citi?

— „Război și pace" a citit ?
— Nu, dar a văzut filmul. Dă-mi-o 

totuși. S-o și citească. Ce să-i mai 
duc ?... Da. „Bărăgan" de V. Em. 
Oalan. Ptiu, că era să uit. Dă-mi și 
pentru fiieă-mea Lia o carte. Știi, 
azi eu sini de serviciu. Sandu e la 
film, iar Lia la școală. Eu trebuie 
să le duc cărți. Săptămina viitoare 
face de serviciu Sandu. Lia face mai 
rar. Ea trebuie să învețe.

Asemenea familii de cititori ca cea 
a pensionarului Petric Alexandru 
sînt multe la Lonea. Soții Fareaș 
Andrei și Veronica, Fodor Geza și 
Fcaierina, minerii Iordache Victor 
și Heteu Simion cu soțttle Veronica, 
respectiv lolanda, sini, de asemenea, 
cititori activi ai bibliotecii. Pasiunea 
lor în munca de mineri, de constnts- 
tori sau de gospodine se împletește
cu pasiunea pentru citit. Ei știu că 
în cărți găsesc personaje cu care se 
înfrățesc, găsesc personaje ale căror 
idealuri, năzuințe corespund cu ale 
lor. Din cărți oamenii învață lucruri 
frumoase, demne, folositoare, pe care 
le aplică apoi în viață. Lumina căr
ții le purifică sentimentele, îi înar
mează cu noi cunoștințe, cu ajutorai 
cărora pot învinge mai ușor gretttă- - 
țile ce le ies în cale. Be aceea oa
menii îndrăgesc zi de zi tot nud 
mult cărțile. Sînt mulți, foarte 
mulți cititori pretutindeni. Iar biblio
tecara Ferchezău — Doroțan Aurica 
din Lonea nu se plînge nici ea de 
cititori. De la începutul anului a în
registrat în fișele bibliotecii peste 
1800 de iubitori ai cărții cu aproape 
17 000 de cărți citite.

lată cum cartea — acest prieten 
și sfătuitor al oamenilor — capătă 
pe zi ce trece o sferă tot mai largă 
de pătrundere. Pasiunea cărților îi 
îmbie pe tot mai mulți să. citească, 
să descopere tainele ce se ascund 
intre file, să soarbă din ele adevărul, 
noul, frumosul.

G. DINU

.Voievodul țiganilor'* 
la Petroșani

După spectacolul cu opereta „Vo
ievodul țiganilor" de I. Strauss pre
zentat miercuri la Petrila, Opera 
maghiară de stat din Cluj a urcat 
aseară scena Teatrului de stat difl
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Reducerea termenelor de reparații 
capitale
Comuniștii din secția reparații me

in frunte 
de bază, 

voinea Petru, urmărind fe
se îndeplinesc sarcinile dp 
ale secției, au constatat eă 

de imobilizare a utilajelor 
reparații capitale nu ве

remedierea situației

canlce de la U.R.U.MJP. 
cu secretarul organizației 
tovarășul 
Iul cum 
producție 
termenii 
aflate în 
respectă.

Pentru 
pregătit o adunare generală a 
muniștilor unde s-a prezentat 
referat de către tov. Avram loan 
partea conducerii 
„Cum muncește 
în vederea 
imobilizare la lucrările de reparații 
căpițele1*,

In referatul prezentat s-au scos în 
evidență cauzele care au dus la de
pășirea termenelor de imobilizare la 
reparațiile capitale la unele utilaje 
chiar cu mai mult de 100 zile, ca d>- 
«xemplu pompa de B00 litri/minut

s-a 
co- 
un 
din

secției, cu tema 
conducerea secției 

reducerii termenelor de

De la Ministerul 
$ Învățăm întului

ln ziua de 7 octombrie se orga
nizează concursul de admitere în 
institutele pedagogice de învățători 
cu durata de 2 ani, cursuri de zi 
și fără frecvență.

Lămuriri suplimentare cu privire 
la organizarea concursului de admi
tere și condițiile de înscriere se pot 
obține de la secretariatele institute
lor pedagogice de învățători cu du
rata de 2 ani și de la secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare re
gionale și raionale.

0. L f. Реівдіі 
anunță 

Aprovizionarea de iar
nă a populației cu pro
dusele : cartofi, ceapă, 
varză, rădăcinoase di
verse, legume fi fruc
te începe la 1 octom
brie 1964, prin unită
țile de desfacere și 
centrele volante de 
desfacere ale O. L. F., 
precum și prin aprovi
zionare la domiciliu.

Mărfurile sînt de bu
nă calitate, la preturi 
convenabile.

orașul marilor șantiere
Macaralele puternice înșiruite de-a 

lungul Dunării își agită brațele în 
largi volte spațiale, la capătul căro
ra depun ascultătoare, pe schele, 
stive de cărămidă, pereți prefabricați, 
conducte ori traverse metalice. Ima 
ginea aceasta, frecvent întîlnită pe 
întinsul țării noastre, se dezvăluie 
aici la Galați într-o notă aparte, dind 
satisfacție unor proiecte urbanistice 
și economice îndrăznețe. Galațiul — 
străvechi port fluvial — se reconstru
iește din temelii, după o geometrie 
în care utilul și esteticul, somptuo
zitatea și echilibrul alcătuiesc o ve
ritabilă simbioză.

Privind siluetele noilor construcții, 
cu greu poți avea profilul orașului 
de altă dată. Fiecare cupa de mor
tar răsturnată deasupra fundațiilor 
sau a planșeelor, înmormînteaza mai 
adîpc imaginile știute. Pînă și con
structorii i-au uitat vechiul chip. 
Acceptă mult mai repede să vorbeas
că despre orașul de mîine ce se 
înalță în ritm uimitor. A mai rămas 
totuși un martor — muzeul. Acolo, 
în clădirea din apropierea stației de 
cale ferată se păstrează întreaga is
torie a orașului. Oricare i-ar fi vîrs- 
ta, oricare ar fi împrejurările în 
care a apărut pe hartă, un lucru 
rămîne cert: din prima clipă a vie
ții. Galațiul și-a legat destinele de 
apă. deși, în chip ironic, el a că
zut in multe rînduri pradă flăcări
lor. Stimulat însă de apă, el a re
născut de fiecare dată. Niciodată în
să fizionomia acestui oraș nu s-a 
reflectat atît de grandioasă în albia 
fluviului, ca astăzi.

In discuția comuniștilor
la mina Ekîlja. In referat s-a arătat 
că muncitorii nu cunoșteau t^rme 
nele de imobilizare ta reparațiile 
capitale, că unele lucrări întîrztau, 
ей au fost greutăți în sistemul de 
aprovizionare. De exemplu, din lipsa 
cablului VLM 16—25 mm s-a depă
șit termenul de imobilizare a loco
motivei de mină LAM-8 Vulcan cu
29 de zile etc.

Comuniștii au purtat discuții în 
jurul referatului și au venit cu pro
puneri de îmbunătățiri. Tovarășul 
Peter Ignat, șef de brigadă 1a repa
rația mașinilor de încărcat, a arătat 
că o cauză a întirzierii reparațiilor 
este faptul că lucrările de 6trunjire 
și frezate sînt mult mei mari decît 
posibilitățile de execuție ale secției 
și este necesar ca secție să fie do
tată cu încă un strung și o freză. 
Comunistul Stainer Iosif a propus 
să se facă cunoscute muncitorilor în 
ședințele lunare de producție lucră
rile ce le au de executat și termenele 
de imobilizare afectate utilajelor ca
re vin în reparații capitale. Astfel 
muncitorii își vor putea organiza mai 
bine lucrul.

Vorbitorii s-au angajat în mamele 
brigăzilor pe care le conduc să 
ducă termenele de imobilizare și 
execute lucrări de cea mai bună 
litote.

Rezultatele măsurilor luate de 
muniști nu au întfrzîat să se arate. 
In prezent, în secția reparații meca
nice termenele sînt respectate în 
majoritatea cazurilor și se duce o 
luptă perseverentă pentru scurtarea 
acestor 
Timpul 
LAM-4
30 de 
20 de zile 
45 mc/minut de la 
și Lupeni — care au 
reparații capitale — 
bilizare a fost redus

re
ad 

ța-

ca-

termene. Iată de exemplu, 
de reparații la locomotivele 
și LAM-8 a fost redus de la 
zile cît a fost planificat Ia 

iar la compresoarele de 
minele Uricani 
ieșit recent din 
timpul de imo- 
cu 20 de zile.

ȘTEFAN JURCA

IN PLINĂ ASCENSIUNE
Coiectivut sectorului 1 

de la mina Aninoasa 
are ca obiective princi
pale de întrecere depă
șirea sarcinilor cantita
tive de plan, o produc
ție de bună calitate și 
la un preț de cost scă
zut. In cele 8 luni care 
au 
din abatajele sectorului 
au

trecut din acest an,

sarcinile de plan 7 524 
tone de cărbune. Io pe
rioada scursă din luna 
septembrie, la depășirile 
anterioare s-au 
alte 821 tone 
bune.

La
sus, 
plin
din brigada condusă de 
Cristea Aurel care au

adăugat 
de căr-

de
adus

contribuția minerii

succesele 
și-au

mai 
din

fost extrase peste

Mai 
meta 
dezo- 
întîi-

Peste imaginile întîlnite în mu
zeul orașului se așterne o filă cu 
totul nouă. Ruinele au cedat locul 
blocurilor cu multe etaje, cu bal
coane zvelte și pereți pastelați. Mai 
toți locatarii s-au strămutat aici din 
fostele case îngropate în pămînt sau 
din cele cocoțate pe catalige, 
toți sînt muncitori portuari, 
lurgiști ori marinari. In locul 
Jantelor prăvălii de odinioară, 
nim acum magazine cu vitrine ele
gante și bogat aprovizionate. Teatre, 
cinematografe, școli, policlinici și alte 
edificii socîal-culturale s-au integrat 
in noua arhitectură a orașului ca 
o cerință indispensabilă. La tot pa
sul, sub covorul florilor, strada se 
descoperă multicoloră.

Șirul noilor construcții sfîrșește la 
țărmul Dunării prin largi peluze 
verzi și scări monumentale de gra
nit, prin rerase de piatră și marmu
ră prelungite cu o faleză atrăgătoa
re — toate apărute pe fîșia de pă
mînt care despărțea altădată orașul 
de fluviu, ca o cortină murdară și 
ponosită. Tabloul acesta urbanistic 
nou reapare ca un leit-motiv pretu 
tindeni, atingînd apogeul în Țiglina, 
un alt cartier riveran Dunării. Din 
cele 8 000 apartamente noi puse la 
dispoziția locuitorilor din Galați, cea 
mai mare parte au fost construite 
în acest microraion. Dar cifra amin
tită nu reprezintă decît începutul. Alte 
17 000 apartamente vor întregi Gala- 
țiul de mîine.

Către fluviu imaginea macaralelor 
se multiplică. Mai întîi în port, de 
pe cheiurile căruia se ridică cheres

P Д &<r. A Т1Я1

Cu grijă de gospodar
In sectoarele minei Uricani se fac 

pregătiri intense în vederea iernii. 
Planul de măsuri întocmit iii acrei 
scop prevede obiective precisa, me
nite să prein timpi ne greutățile car» 
s-ar ivi în mupcă din cauza intempe
riilor iernii.

In cadrul 
sectorul de 
timp liniile 
în vederea 
port ritmic 
iarnă. De asemenea, sectorul de in
vestiții a amenajat în subteran o 
magazie pentru depozitarea pe timp 
de iarnă a unei cantități mai mari 
de ciment necesar betonării lucrări
lor miniere. Totodată s-a asigurat 
pămîntul necesar confecționării 
buraje.

Pentru montarea 
unui nou ventilator
La casa ventilatoarelor de la pla

nul nr. 1 se fac lucrări pregătitoare 
în vederea montării unui nou venti
lator de mare capacitate. In prezent 
o echipă de zidari lucrează iliteos 
1a turnarea postamentului de beton 
pe care va fi 
iar muncitorii 
Bivolarii Ioan 
transportat recent 
cpl destinat.

Noul ventilator 
700 m c/minut va contribui la îmbu
nătățirea aerajului' minier și a con
dițiilor de muncă în subteran.

instalat ventilatorul,
Pavelonesc Stanciu,

Popescu loan au
ventilatorul ta lo-

și

cu o capacitate de

extras 2 609 tone de 
cărbune îh afara sarci
nilor de plan pe 8 luni. 
Pentru succesele dobîn- 
dite, brigada lui Cristeâ 
Aurel a fost în acest an 
de 7 ori evidențiată în 
întrecerea socialistă. 
Contribuție substanțială 
au adus și brigăzile 
conduse de David loan, 
Bdjte Adalbert, GaH 
Mihai, Roman Petru.

si
de-

teaua, 
multe 
pozita 
imediata vecinătate a acestuia, 
incinta șantierului naval unde maca
ralele poartă în brațele lor fîșii imen
se de tablă, împlinind cu ele corpu
rile masive ale unor noi cargouri de 
4 500 tone, aflate pe caia. Ca și pe 
schelele 
ieste în 
decenii, 
zeci de 
tone și 
tone, au părăsit șantierul naval din 
Galați, pornind sa cutreiere pe mări 
și oceane.

Este adevărat, actul de naștere al 
primelor nave construite în anii de 
după război a fost semnat cu cio
canul. Treptat, însă, progresul teh
nic a pătruns la toate operațiile. Ghi
lotine uriașe care retează ir! fracțiuni 
de secundă tabla groasă de cițiva 
milimetri, mașini pentru trasatul și 
copiatul optic, diverse alte agregate 
cu comandă program stau astăzi la 
îndemîna constructorilor navali Ni- naj 
tul a cedat locul metodelor moderne. 
Pe șantierul naval, ca și în mîcro- 
r a ionul de locuințe, rezultatele de 
pînă acum constituie startul spre noi 
perspective. O cală noua, pentru con
strucția navelor maritime de mare 
tonaj stă gata să intre în funcțiune.

Lăsînd în urmă portul și șantierul 
naval, pășim din nou de-a lungul 
Dunării atrași de efervescența altor 
macarale și schele. Poposim pe șan
tierul Combinatului siderurgic, cel 
пжі importaut obiectiv indtretrial al

materialele de construcții 
alte mărfuri pentru a le 
în pintenul navelor. Apoi. în 

în

locuințelor și aici se constru 
ritm rapid. In ultimele 
peste 420 nave, între 
cargouri maritime de 
motonave îluviale de

două 
care 

4506 
2 000

pregătirilor de 
transport 
ferate din 
asigurării 
pe toată

iarnă, 
a revizuit din 

incinta minei 
unui tirans- 

periogda de

Tovarășul Gyorfi Bela de la gura de mină Cimpa II este un meseriaș 
La locul său de muncă, el se ocupă 

dragoste de pregătirea tinerilor ucenici ai Școlii profesionale Petro-
cu o înaltă calificare profesională, 
cu 
șani aflați în practică.

IN CLIȘEU: Lăcătușul Gyorfi Bela dînd explicații unui ucenic
III asupra funcționării unui utilaj minier.anul

dia

Avaria nu
(Urmare clin puf>. l-a)

reglaj. După 12 ore de muncă în
cordată, cauzș opririi era cunoscută. 
Din coroana dințată a reductoruluî 
de turație se rupseseră 14 dinți de 
metal. Se cerea deci înlocuirea a 
două pinioane — o lucrare care ne
cesita o precizie de sutimi de mili
metru. Strungarii Iana Dumitru și 
Muneran Traian, au dovedit ou a- 
ceșt prilej îțlca o dată că își stăpî- 
nesc bine meseria. Ei au executat o 
strunjire de mare precizie la pinioane;

Intre timp, echipele de lăcătuși 
conduse de Siăvei Nicolae și Airon 
Vladimir au revizuit în amănunțime 
instalațiile anexe ale turbinei: ar
măturile d₽ înaltă și de medie pre
siune, regulatoarele de nivel în pre- 
incălzitor. Două nopți și o zi au 
muncit cu ardoare zeci de lăcătuși, 
sudori, specialiști de turbine, maiștri 
și ingineri pentru scurtarea terme- 

de 
apă- 
este 

Boc- 
îost 
mai

țării din perioada 1960-1970. Noua 
secvență aflată sub priviri întrece 
prin proporții tot ceea ce ne-a ■ im
presionat piuă acum. Construcțiile 
sale vor ocupa nu mal puțin 
730 ha. Unele dintre ele au ?i 
rut. Sala construcțiilor metalice 
o veritabilă uzină, rivalizînd cu 
șa Romînă. In apropierea ei a 
înălțată hala forjăriei, iar ceva 
departe ne atrage atenția, prin di
mensiunile și culoarea miniumuluî 
de plumb, un uriaș schelet metalic, 
întins pe o lungime de 900 m, el 
se sprijină pe-piloți de beton adînc 
i-nfipți în pămînt cu ajutorul vibroso- 
netelor. Escavatoareie și buldozerele 
care netezesc terenul în interior, par 
simple jucării. Aiei vor fi montate 
liniile automate ale laminorului de 
tablă groasă. In apropierea sa, c.îte- 
va asemenea construcții vor adăposti 
alte laminoare, pentru diverse pro
fite. Va începe construcția furnale
lor de mare capacitate, pentru obți
nerea fontei, a oțelărîei. Minereul va 
fi adus aici cu nave maritime ce 
acosta la cheiul unui viitor

Oțelul va pleca spre
nele metalurgice romînești

ăfre alte țări, tot pe caiea ieftină 
a apei. Și astfel, Combinatul side
rurgic va întări mai mult legătura 
dintre fluviu și oraș, dintre Galați 
și celelalte orașe ale țării, va 
peste hotare faima bătrînului 
dunărean.

vor 
ca- 

uzi- 
sau

duce
[XM-t

NICOLAE DASCALESCU 
redactor la „Agerpres"

tur
în

al ți 
și tehnicieni au 
cu 11 ore mai

s-a produs
nul ui acordat pentru repararea 
binei. Oprirea ei însemna doar 
tr-o oră o pierdere de 50 000 kWh 1

Și termenul a fost scurtat datorită 
abnegației colectivului. Dînd dovadă 
de o înaltă conștiinciozitate în mun
că, Dolcu Vasiîe, specialist în tur
bine. Bugaru Andronic, Radu Ale- 

.fXandru. . lăcătuși, principali și 
numeroși muncitori 
terminat reparațiile 
devreme.

Turbina a pornit 
ea în schimbul de 
fi văzut mecanicul 
urmărește atent pulsul neîntrerupt al 
turbinei. Totul e în ordine.

din nou. Lingă 
dimineață poate 
Pap Iuliu care

Pe lîngă faptul că avaria a fost 
prevenită, în cele 11 ore cu cît s-a 
efectuat mai devreme reparația, tur. 
bina nr. 3 a livrat economiei noastre 
naționale 550 000 kWh energie elec
trică.

(după 
de

VIOREL STRAUȚ 
o corespondentă primită 

la tov. Moisi Nicolae)

PROGRAM DE RAOIO

muzică ușoară, 
rusa. Ciclul I, 
dragă, 18,05 
Arii și duete 
de Massenet,

28 septembrie.

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul ziaru
lui „Scînteia", 9,00 Muzică ușoară, 
9,35 Pagini din operete, 11,00 Me
lodii populare, 11,30 Din creația ro- 
mînească de muzică ușoară, 12,45 
Folclorul muzical al regiunilor pa
triei . melodii din Transilvania, 13,10 
Fragmente din operete, 14,30 Vreau 
să știu, 15,00 Prelucrări de fotelor 
de compozitori romîni, 16,10 Soliști 
instrumentiști de 
16,45 Lecția de limba 
17,40 Tinerețea ne e 
Muzică ușoară,"*18,35 
din opera „Manon" 
19,00 Revista economică radio, 19,20 
Din .folclorul muzical al popoarelor, 
21,10 Concert de muzică ușoară,- 
22,15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,36 Melodii populare, 10,03 Pa
gini orchestrale din operete, 
Muzică 
terară. 
Pagini 
tr activă 
Formalii artistice de amatori ale că
minelor culturale, 14.30 Muzică de 
estradă, 15,30 Muzică ușoară, 16,30 
Muzica populară din țări socialiste, 
.17,10 Muzică din opereta „Goana 
după moștenire" de Guido Masanetz, 
18.30 Muzică populară, 19,05 Muzică 
ușoară romîneaseă, 19,40 Serenade 
din operete, 20.30 Muzică de dans, 
21,10 Arii din operete, 21,30 Oameni 
de seamă din istoria culturii : Ovi- 
diu. Prezentare de Toma Popescu, 
22,00 Arii din opere.

10,30 
populară. 11,15 Emisiune lî- 
12,01 Muzica ușoară, 12,30 
din opere, 13,08 M-uzică dis- 
interpretată de fanfară, 13,37



STEAGUL ROșp

De Gaulle a 
la Lima

26
10

de zile 
țări la- 
Franței,

ЫМА 26 (Agerpres).
In cadrul turneului de 

pe care îl întreprinde în 
tino-americane, președintele
generalul de Gaulle, a sosit vineri 
la Lima, capitala Perului.

La sosirea sa, generalul de Gaulle 
a fost întîmpinat de președintele 
Fernando Belaunde Terry, de pri
mul ministru Fernando Schwalb, pre
cum și de alte oficialități peruviene. 
Președintele de Gaulle a rostit o cu- 
vîntare la primăria orașului Lima.

Vizita
Peru va 
ședințele 
curs în 
vocat in 
urmează
dere politică cu 
unde.

președintelui francez 
dura trei zile. Sîmbătă, 
de Gaulle a ținut un 
parlamentul peruvian. 
sesiune specială, după
să aibă, loc prima întreve- 

președintele Bela-

în 
pre- 
dis- 

con- 
care

Arestări în Brazilia
RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres).
In Brazilia continuă arestările și 

acțiunile represive. Unități ale ar
matei a patra din statul Pernam
buco au ocupat sediul Uniunii stu
denților din acest stat unde urmau 
să aibă lor alegeri. La Sao Paulo 
justiția militară a’ decretat „aresta
rea preventivă" a lui Fuad Saad. 
președintele Centrului studențesc al 
facultății de filozofie acuzat de „ac
tivități subversive". De asemenea 
poliția a anunțat arestarea frunta
șului sindical Jose Gomez de Souza, 
din conducerea Sindicatului munci
torilor metalurgiști, acuzat de 
zarea de „afișe subversive".

difu-

au

h.s.a. Reducerea cheltuielilor 
destinate învățămîntului 
PRETORIA 26 (Agerpres).
In Republica Sud-Africană

fost reduse cheltuielile destinate în
vățămîntului pentru populația afri
cană. Datele, cuprinse într-un ra
port prezentat de către ministrul 
pentru educația populației Bantu și 
pentru problemele indienilor, 
monstrează că în perioada 
1963 cheltuielile efectuate 
pentru școlarizarea unui elev 
au fost reduse de la 8,5 la 
sterline anual, deși în aceeași peri
oadă cheltuielile efectuate pentru 
școlarizarea unui elev alb, au fost 
de aproximativ 75 de lire sterline 
pe an.

de
lu

de stat 
african 

6,5 lire

Dizolvarea parlamentului 
din Guyana Britanică

GEORGETOWN 26 (Agerpres).
Guvernatorul Guyanei Britanice. 

Richard Luyt, a anunțat vineri, în- 
tr-un discurs radiodifuzat, dizolva
rea parlamentului și organizarea, la 
7 decembrie, a alegerilor generale 
în Guyana Britanică. Totodată. 
Richard Luyt a anunțat punerea în 
libertate a cinci personalități poli
tice din Guyana Britanică membri al 
Partidului popular progresist. Aces- 

personalități, printre care se află 
Brindley Ben, prim-ministru ad-

iulie sub învinui- 
la tulburări inter- 
se știe la această 
Guyanei Britanice

te
?>

junct, au fost deținute în închisori 
începînd de la 13 
rea de a fi incitat 
rasiale. După cum 
dată guvernatorul
și-a asumat prerogativele puterii și 
a declarai starea excepțională în 
întreaga țară. Actualul cabinet, con
dus de către primul ministru. Cheddi 
Jagan, va rămîne în funcțiune pînă 
la desemnarea unui nou guvern 
Guyana Britanică.

în

a fost
contingentului 

ciprioților turci,
NEW YORK 26 (Agerpres).
Vineri seara au luat sfîrșit dezba

terile Consiliului de Securitate pri
vitor la prelungirea mandatului for
ței O.N.U. în Cipru, care expiră la 
26 septembrie; Luînd în dezbatere 
proiectul de rezoluție prezentat de 
reprezentanții Braziliei, Boliviei. 
Coastei de Fildeș, Marocului și Nor
vegiei, Consiliul de Securitate l-a 
adoptat în unanimitate, prelungind 
mandatul forței O.N.U. din Cipru, 
cu încă trei luni, adică pînă la 26 
decembrie a. c.

Textul rezoluției adoptate prevede, 
între altele, că staționarea forței 
O.N.LL în insulă se va face în con
tinuare, în conformitate cu hotărî
rea Consiliului de Securitate din * 
martie a. c.

Luînd cuvîntul după adoptarea 
rezoluției, secretarul general al 
O.N.U., U Thant a declarat că a 
hotărît să numească pe Carlos Al
fredo Bernardes (Brazilia) repre
zentant personal al său în Cipru. în 
locul lui Galo Plaza Lasso, care a 
primit misiunea de mediator al

; O.N.U. în Cipru. U Thant a infor- 
■ mat de asemenea, Consiliul de Se

curitate că între guvernul Turciei 
și cel al Ciprului a fost încheiat un 
acord privind modalitățile de înlo- 

: citire a unei părți a contingentului 
turc staționat în insulă. In același 
timp, secretarul general al O.N.U.. 
a făcut cunoscut că în urma unei 

. înțelegeri intervenite la Nicosia, 
șoseaua care leagă Kyrennia de ca
pitala Ciprului, aflată pînă în pre-

prelungit
zent sub controlul 
turc din Cipru și al
va trece sub controlul direct al for
ței O;N.U. din Cipru.

U Thant a subliniat că l-a însăr
cinat pe comandantul forței O.N.U. 
din Cipru, generalul Thimaya, să 
ontinue eforturile pe lîngă guvernul 
ipriot.și pe lîngă reprezentanții co

munității turce din insulă pentru ca 
împreună să găsească noi posibili
tăți menite să pună în practică de
clarațiile făcute Ia 15 septembrie de 
către președintele Ciprului, Maka
rios. El a calificat aceste propuneri 
ca fiind „extrem de importante",
întrucît ar putea duce la normali
zarea vieții în insulă.

Abordînd în continuare proble,. я 
finanțării 
secretarul 
clarat că 
voluntare 
gentelor militare ale forței O.N.U. 
nu vor fi obținute, se va vedea o- 
bligat să retragă înainte de expira
rea mandatului forța O.N.U. din 
Cipru.

In cursul ședinței Consiliului de 
Securitate au rostit c.uvîntări repre
zentanții S.U.A., U.R.S.S.. Marii
Britanii. Turciei, Greciei și Ciprului.

In declarația sa ministrul aface
rilor externe al Ciprului. Spyros 
Kyprianu, a făcut cunoscut celor 
prezențî la dezbateri că a cerut în
scrierea problemei cipriote pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Vietnamul ele sud
tui de , război. Neutralismul are un 
răsunet puternic".

☆
SAIGON . 26 (Agerpres).
Agenția UPI relatează că primul 

ministru sud-vietnamez. generalul 
Khanh,- a solicitat vineri pe doi din
tre adversarii săi politici, aflați în 
exil, să-l ajute să se pună capăt re
beliunii, considerate drept „dezas
truoasă", a . triburilor de munteni. 
O sursă sud-vietnameză a declarat 
corespondentului' agenției că gene
ralii Ton That Dinh și Le Van Kim 
au primit permisiunea să părăsească 
exilul lor din regiunea muntoasă 
Dalat, pentru a încerca să negocie
ze cu muntenii care s-au răsculat 
în jurul orașului capitală de provin
cie Ban Me Thuoi. Cei tfoi generali, 
arată agenția, își vor alătura efor
turile lor încercărilor, lipsite pînă 
acum de succes, ale americanilor de 
a negocia o pace între triburile 
înarmate și guvernul central.

26 (Agerpres).
News and World

Pe marginea situației 
din

WASHINGTON 
Revista „U. S.

Report" publică în ultimul său nu
măr sub titlul : „Problema din Viet
nam : Ce poate fi salvat" o cores
pondență din Saigon, în care scoate 
în evidență tendințele neutraliste. 
care se manifestă cu tot mai multă 
vigoare în Vietnamul de sud. Re
vista scrie: „Criza crescîndă de la 
Saigon implică mai mult decît ridi
carea sau căderea generalilor... Neu- 
tralismul este în creștere în Vietna
mul de sud".

După ce examinează într-o lumină 
pesimistă evoluția războiului împo
triva partizanilor, „U, S. News and 
World Report" relatează că „sud- 
vietnamezii inteligenți și'- proguver- 
namentali pot fi auziți spunînd des
chis că partizanii nu pot fi învinși, 
că un compromis poate și trebuie 
să fie realizat. Cîteva publicații bu
diste se fac ecou] acestei linii... Oa
menii din Vietnamul de sud sînt să-

І

PUNCTE DE VEDERE
Ziarul „Le Monde" a publicat ur

mătorul reportaj în legătură cu cam
pania electorală, din. S.U.A.„ . trans
mis de corespondentul său la New 
York, Philippe Ben :

In fața telespectatorilor americani, 
senatorul Goldwater l-a solicitat pe 
fostul președinte Eisenhower să-i dea 
un certificat de bună purtare poli
tică. Și Eisenhower a consimțit con
descendent. „Rivalii mei politici mă 
acuză că sînt un om impulsiv și 
susțin că, dacă voi fi ales președin
te, aș fi în stare să antrenez cu u- 
șurință Statele Unite într-un război", 
a spus senatorul de Arizona, între- 
bînd pe dată : „Credeți 
ceasta acuzație ?“.

întrebarea nu a fost 
pentru fostul președinte
ma că este notoriu faptul că Comi
tetul național al partidului republi
can, care organizează și plătește

oare în a-

neașteptată
finind sea-

În legătură cu problema congoleză
NAIROBI 26 (Agerpres).
La Nairobi a fost dată publicită

ții vineri rezoluția finală adoptată 
de Comisia specială desemnată de 

examinarea proble-
Potrivit acestei re- 
a hotărît să se reu- 
la începutul lunii

O.U.A., pentru 
mei congoleze, 
zoluții, Comisia 
nească din nou 
octombrie, la Nairobi, pentru a stu
dia raportul delegației speciale tri
mise la Washington pentru a cere 
președintelui S.U.A. Johnson. înce
tarea ajutorului militar acordat gu
vernului congolez, condus de Moise 
Chombe. Comisia a hotărît, de ase
menea, trimiterea unor delegații în 
Congo cu capitala 
și cu capitala ia 
cum și în Burundi, 
ției, Jomo Kenyatta, 
misiei, a fost împuternicit să ia toa
te măsurile pe care le va crede de 
cuviință pînă la viitoarea reuniune 
a Comisiei speciale.

☆
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). 
Referindu-se la situația politică 

din Congo, agențiile de presă men
ționează activitatea diplomatică a 
guvernului de la Stanleyville, con-

dus de Christophe Gbenye. Agenția 
Reuter relatează că vineri seara, un 
avion al Crucii Roșii internaționale 
a aterizat la Stanleyville, aducînd 
medicamente pentru populația ora
șului, precum și personal sanitar. 
Sosirea avionului Crucii Roșii este 
unul din rezultatele negocierilor în
cepute cu șase săptămîni în urmă 
între guvernul de la Stanleyville și 
unele organizații și cercuri 
ceri internaționale.

Hotărîrea de a nu-l invita 
mul ministru Moise Chombe
ferința țărilor neangajate ce se va 
deschide 
tată de 
presă ca 
încredere 
ministru
Ies în urma refuzului de a se supu
ne hotărîrilor Comisiei O.U.A. de 
conciliere pentru Congo. Primul mi
nistru al guvernului forțelor răscu
late de la Stanleyville, Christophe 
Gbenye, a adresat secretariatului 
Conferinței țărilor neangajate o 
legramă în care arată că în caz 
necesitate, el este gata să plece 
Cairo pentru a reprezenta țara 
la conferința menționată.

de afa-

pe pri- 
ia Con-

1a Leopoldville 
Brazaville, pre- 
Potrivit rezol u- 
președintele co-

la Cairo, a fost interpre- 
numeroși corespondenți de 
un simptom al lipsei de 
de care se bucură primul 

de la Leopoldville, mai a-

te- 
de 
la 
sa

forței O.N.U. din Cipru, 
general al O.N.U. a de- 
în cazul cînd contribuțiile 
pentru întreținerea contin-

foarte scump programele televizate 
de propagandă electorală, folosește 
specialiști de la Hollywood iar sce
nariile prevăd fiecare cuyînt și fie
care gest al oamenilor politici-ac- 
tori. Astfel, foarte atent, lke (po
recla Cunoscută a fostului președin
te Eisenhower — N. R.) a răspuns 
că el consideră că este un nonsens 
să acuzi un om care a văzut răz
boiul că vrea să provoace încă unul.

Întregul program a fost filmat la 
ferma pe care fostul șef al Casei 
Albe o are la Gettysburg, în statul 
Pennsylvania și a urmărit să con
vingă pe alegătorii americani că fi
lozofia lui. Barry Goldwater nu di
feră de cea a foetului președinte.

(Agerpres)

„Alianța care
NEW YORK 26 (Agerpres).
Sub titlul „Alianța care se pră

bușește". ziarul „New York Times" 
publică un articol în care examinea
ză unele din problemele Alianței 
pentru progres. Ziarul scrie:

„Administrația Johnson a fost a- 
verttzată de către liderii latino-ame- 
ricani că recentele acțiuni ale con
gresului au provocat îngrijorare 
emisfera occidentală, în legătură 
atitudinea Statelor Unite față 
Alianța pentru progres.

Acești lideri au informat adminis
trația, și pe președinte personal, că 
acțiunile Congresului în domeniul 
cafelei, zahărului și cărnii, prezintă 
o amenințare pentru întregul concept 
al alianței și pentru dorința latino- 
americanilor de a urma Statele U- 
nite în acest program de dezvoltare 
economică și socială.

în 
cu 
de

se prăbușește"
Efectul acestor acțiuni asupra A* 

mericii Latine a fost considerabil, 
deoarece toate au survenit aproape 
simultan. La 18 august, Camera Re
prezentanților a respins legislația 
care autoriza Statele Unite să par
ticipe la acordul internațional al 
cafelei. In aceeași zî. Camera Repre
zentanților și Senatul ,au adoptat o 
lege, impunînd o tinetă restrictivi 
la. importul de carne, -mai mică cu 
15 la sută decît nivelul recorj) din 
1963.

Aceste măsuri ale Congresului pro- 
voacă, potrivit latino-americanilor, 
dificultăți economiilor lor și efortu
rilor lor de dezvoltare în baza ali
anței, deoarece țările emisferei occi
dentale depind de exportul lor de 
mărfuri.

IN CITE VA RIN DURI
NEW YORK. O delegație de peti

ționari africani a cerut Organiza
ției Națiunilor Unite să acorde drep
tul la autodeterminare poporului din 
teritoriul Caprini, situat în extremi
tatea de nord-est a Republicii Sud- 
Africane, pe rîul Zambezi. In nota 
adresată de petiționari se arată că, 
in prezent, teritoriul Caprini se află 
sub administrația guvernului sud- 
african, care încalcă în mod absolut 
toate drepturile acestui popor..

ATENA. La Atena s-a anunțat că 
primul ministru al Greciei. G. Pa- 
pandreu. luînd cunoștință de hotă- 
rîrea președintelui Ciprului. Maka
rios. de a cere Secretariatului Or
ganizației Națiunilor 
rea problemei cipriote 
zi a viitoarei sesiuni 
Generale a O.N.U., a
guvernul grec este. în întregime, de 
acord cu această hotărîre.

Unite înscrie- 
pe ordinea de 

a Adunării 
declarat . că

WASHINGTON. La 27 septembrie 
sosește la W ashingion Manlio Bro- 
sio, noul secretar general al N.A.T.O. 
Brosio, care va sta în capitala S.U.A. 
trei zile, va avea întrevederi cu pre
ședintele Johnson, secretarul de stat 
Dean Rusk, ministrul apărării Mc-

REDACȚIA SI ADAflNISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. lei. interurban 322, automat 269.

N amar a, și cu alte personalități ci
vile și militare. Prima întrevedere 
o va avea la Departamentul de Stat 
cu William Tyler, secretar de stat 
adjunct pentru afacerile europene.

CARACAS. Ministrul Afacerilor 
Externe al Venezuelei, dr. Ignacio 
Iribarren a anunțat vineri că Ve
nezuela va trimite doi observatori 
la 
lor 
la 
la
Mexicului s-a anunțat că și Mexicul 
va fi reprezentat la conferința țări
lor neangajate de la Cairo printr-un 
observator.

cea de-a doua conferință a țări- 
neangajate care se va deschide 

Cairo la 5 octombrie. Anterior, 
Ministerul Afacerilor Externe al

DALLAS. Judecătorul Joe Brown 
din Dallas a admis o cerere a avo- 
caților lui Jack Ruby, acordîndu-le 
un termen de 30 de zile pentru pre
zentarea actelor necesare apelului 
împotriva condamnării la moarte a 
clientului lor, care l-a ucis pe Lee 
Harvey Oswald. Pentru a justifica 
cererea lor, avocații au declarat 
procesul verbal al procesului 
Ruby nu a fost încă redactat în 
tregime. Procurorul Jim Bowie 
anunțat, în numele Ministerului

că 
lui 
in- 

a 
pu-

blic, că va face apel împotriva de
ciziei judecătorului Brown.

DELHI, ba Delhi s-a 
ficial că delegația Indiei i 
doua Conferință la nivel 
rilor neangajate, care-și 
lucrările la 5 octombrie 
va fi condusă de primul 
Lal Bahadur Shastri.

anunțat o 
la cea de-a 
înalt a ță- 
va începe 

! la Gairo, 
ministru.

AsociațieiOTTAWA. Președintele 
apicultorilor din R. P. Romină, prof, 
univ. V. Harnaj, și președintele ce
lui de-al XX-lea congres internațio
nal al apicultorilor, face o vizită in 
Canada, la invitația apicultorilor 
canadieni. La Universitatea Vinipeg, 
din Toronto, V. Harnaj a ținut cîteva 
prelegeri despre apicultura în R.P.R.

NEW YORK. La sediul Organiza
ției Națiunilor Unite s-a anunțat că 
noul reprezentant personal al secre
tarului general al O.N.U. în Cipru, 
Carlos Alfredo Bernardes, va sosi 
la 27 septembrie la New York, pen
tru a avea o serie de întrevederi cu 
U Thant, înainte de ă-șî prelua 
noua sa misiune în Cipru.

ANKARA. In urma unei buscu
lade provocate de o alarmă falsă, 
la un cinematograf din Amasya (A- 
natolia centrală) doi copii au fost 
omorîți iar alte nouă persoane, in
tre care șapte femei, au fost grao 
rănite.
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