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eagui roș
Proletari din toate țările, uniți-

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

in anul trecut, prin

steluțe
ale hărniciei
Lămpile sînt prietenii nedespăr- 

țiți ai minerilor. Pe magistralele 
subpămîntene, în abataje, și sui
tori, peste tot unde licăresc ste
luțele lămpilor de mină, oamenii 
temerari, minerii, se află într-o 
îndîrjită luptă cu adîncurile pen
tru a le smulge bogățiile.

Aici, la sute de metri sub pă- 
mînt, minerii aninoseni au „scris" 

mii de tone de cărbune extrase peste 
plan, o adevărată epopee a muncii. Cine a făurii-o? 
Scurt și precis: întregul colectiv. Unii oameni însă au 
adus o contribuție mai mare, alții, mai mică, după hăr
nicie și pricepere. Celor mai buni dintre cei buni li s-au 
decernat steluțe purpurii de fruntaș în întrecerea so- 
cialistă pe anul 1964. Numărul celor care au primit re
cent steluțele hărniciei este de 541. Minerul șef de bri
gadă, deputat în Marea Adunare Națională, Cristea 
Aurel, a fost distins pentru a doua oară cu insigna de 
frunthș în întrecere. E și firesc. Din abatajul cameră 
în care lucrează au fost extrase în anul trecut 4559 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan. Cu acest palmares 
brigada deputatului a obținut diploma de fruntașă in 
întrecerea socialistă. Dar comunistul Cristea Aurel are 
mulți „rivali" în ale hărniciei. David Ioan, șeful unei 
brigăzi ce lucrează într-un abataj frontal. Roman Petru 
și ortacii lui sînt doar cîțiva. Fiecare sector își are însă 
fruntașii săi. Mereu la loc de frunte s-a situat și bri- 
gdda lui Palko loan din sectorul II. și a lui Schneider 
Frahcisc, și 
a lui Iancu 
brigăzi care

Pentru ca
. fost levo™ de multe lucrări de investiții pentru deschi

derea de noi locuri de muncă, de sprijinul sectorului de 
transport și al meseriașilor de la atelierul electro-meca- 
nic. A fost nevoie ca întreg angrenajul minei să func
ționeze ca un ceasornic de înaltă precizie.

>>-
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Lăcătușii Bucurescu Viorel și Dobîrceanu Constantin din sectorul V 11 
minei Uricani lucrează la repararea uneltelor pneumatice. Reparațiile exe
cutate de ei sînt întotdeauna de bună calitate.
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în pădurile înzăpezite
deosebit de aspră 
aici ea își arată 

Invingînd 
harni-

obți-
mai

lunii 
con-

Iarna e 
în munți; 
toată puterea, 
intemperiile vremii,
cii muncitori de la Între
prinderea forestieră Petro
șani muncesc cu însufleți
re în păduri pentru 
nerea de succese tot. 
însemnate.

Prima jumătate a 
februarie — cu toate
dițiile grele — a adus re
zultate meritorii în munca 
forestierilor. Au fost ex
pediate de la rampele gă
rilor 3000 m c bușteni ga
ter fag, 496 m c bușteni de 
derulaj, 350 m c lemn de 
construcții fag, 85 m c buș-

teni gater rășinbase. 318 
m c lobde celuloză fag, 328 
m c lobde P.A.L. și P.F.L., 
637 /buc. traverse înguste, 
1042 buc. traverse normale 
și 447 m c cherestea de fag 
și rășinoase.

Un deosebit aport la ob
ținerea acestor- realizări l-au 
adus colectivele sectoarelor 
forestiere Cîmpu lui Neag 
și Lupeni și al gaterului 
din Lonea, care au livrat 
majoritatea acestor produse.
S-a mai evidențiat la traverse 
înguste colectivul sectoru
lui Roșia, care, față de un 
plan lunar de 100 bucăți, 
numai în jumătate de lună 
a produs 400 buc. traverse.

Valea Jiului se pregătește
■Ide

aceea a lui Bulgarii Gheorghe de la III 
Victor din sectorul IV, și încă multe alte 
și-au dai obolul la realizările exploatării, 
mina să-și dezvolte an de an realizările, a

(Continuare în pas. 3-a)

:atirlc-Dnzlcal
Ansamblul de

estradă „Optimiș-
tii“ dîn București
va prezenta sîm-
bătă, în , sala Tea-
irului de stat Pe-
troșani. itinerarul
satiric — muzical
„Expresul veseliei
în ritm de jaz”.
Muzica aparține
compozitorilor Mă-
lineanu. George
Grigori u. Radu
Șerban ș a.

Răsplata muncii rodnice
In sala cinematografului din- Livezeni va avea loc 

sîmbătă seara festivitatea înmînării insignelor de „frun

taș în întrecerea socialistă pe anul 1964“ celor mai 

buni dintre cei mai buni muncitori de la I.P.I.P. Li

vezeni. După festivitate va urma o reuniune tovără
șească.

Seară de poezii
La clubul muncitoresc din Petrila a avut loc 

seară de poezii intitulată : „Poeții noștri slăvesc 
ca nouă". Cu acest prilej, tovarășele Marinică 
și Krujelak Ana au recitat din cele mai bune 
ale poeților noștri.

Comitetul U.Ț.M. 
de la mina Lu- 
penî organizează 
mîine. Ia oră 20, 
o seară distracti
vă pentru tinerii 
fruntași și eviden-- 
țiați. în întrecerea 
socialistă din toa
te sectoarele ex
ploatării. Forma
țiile clubului mun
citoresc din loca
litate vor prezen

ței o ta cu acest prilej 
un bogat program 
artistic. Iși va da, 
de asemenea, con
cursul' brigada ar
tistică a sect. IX В.

mun-
Elena 
creații

La casele alegătorului din Lupeni 
In fiecare zi, 

o manifestare
Clubul muncitoresc din cartierul 

Bărbăteni găzduiește una dintre ca
sele alegătorului ale orașului Lupeni 
Aici vin zilnic zeci de cetățeni din 
cartier atrași de programul bogat al 
casei alegătorului care cuprinde : con
ferințe, întîlniri ale candidaților F.D.P. 
cu alegătorii, discuții despre alegerile 
din trecut, despre realizările regimu
lui democrat-popular, programe artis
tice.

Aici, la începutul săptămînii,,, cu
rente. tovarășul Tetileanu Emil a ți
nut conferința „Realizări din anii pu
terii populare", după care formația 

•.artistică a Școlii generale de 8 ani 
nr. 3 a prezentat un frumos program 
artistic. Marți, tovarășă Zamfir lu- 
liana, responsabila casei alegătorului, 
a vorbit unui grup de tineri din’ car
tier, care la 7 martie vor vota pentru 
prima dato. despre dreptul de vot, 
iar în ziua următoare învățătorul Ber 
Ca Gheorghe a ținut conferința ci/ 
tema : „Avutul obștesc".

In cvartalul de 
locuințe din car
tierul Livezeni a- 
flat în plin fini
saj, lucrează și 
vopsitorul Ene 
Dionisie. Pentru
calitatea lucrărilor 
ce le efectuează, 
tînărul Ene (din 

clișeu) se bucură 

de o frumoasă a- 
preciere.

Pe pîrtiile de schi din jurul cabanelor din Valea Jiului domnește o vie animație. Și cât 
de odihnitoare sînt cîteva ore petrecute la munte! • •---------- -

In clișeu: Una din pîrtiile de pe masivul Paring.

Cum 
fost

Verificarea listelor 
de a'egători

Grupele de, partid și comitetele blo
curilor. A, B, 1-9, 7-8 — turn și 16-22, 
1-3 — filaturajD 1, D 2, C 1’ și C 2, 
situate in cartierele Braia și, respec
tiv, Viscoza 1, i-au anunțat pe loca 
tari să verifice dacă sînt trecuți pe 
listele de. alegători.

Listele ем alegătorii din blocurile 
mai sus menționate se află afișate la 
casa alegătorului din . cartierul Braia, 
amenajată într-un local al noului com
plex comercial, în vecinătatea cinema
tografului „Cultural".

Zilnic colectivul casei alegătorului 
îi ajută pe alegători să verifice lis
tele și să-și noteze numerele de Ordine 
în dreptul cărora au fost înscriși. 
Aici s-au prezentat pînă acum mai 
bine de 700 de alegători. Miercuri 
după-amiază, de'exemplu,. au verificat 
listele de alegători un număr de 72 
cetățeni. Printre aceștia au fost și so
ții riaș Adolf și Ibolja, Rusii Ană, 
Darvas Elisabeta și Răpănoaie Tu- 

’ 'i, Ultimul. cu toate .căutările, nu s-a 
găsit trecut pe lista pe care erau 
înscriși locatarii căminului nr. 3,' cil 
excepția lui și a colegului său de ca-, 
meră, Oniț Silvian.

— Se vede treaba ca am. fost omiși. 
Acum ce să fac — se întrebă 'el în
grijorat.

Vă notăm noi intr-un -carnet, îi 
răspunse tovarășa care tacea de servi
ciu la casa alegătorului, și mîine dimi
neață veți fi trecuți pe o altă listă 
de alegători

Mulțumit de răspunsui primit, după 
ce i s-a notat numele, adresa și vîrsța 
lui și a colegului, său de cameră, ale
gătorul Răpănoaie a piecat din casa 
alegătorului liotărît să meargă la că
min ca să le spună . tuturor să vină 
să vadă dacă au fost înscriși pe lis
tele de alegători.

MARGARETA MICA

au trecut anii I... Parcă 
ieri cină aninosenii l-au 
pentru prima dată căndi- 
alegerile de deputați pen- 

comunei 
cu toată

a 
propus 
dat în 
tru sfatul popular al 
lor, dindu-i apoi votul 
încrederea și alegindu-l deputat. 
Sini 12 ani de atunci. De 12 am 
neobositul învățător este deputat 
in sfatul popular al comunei. Toți 
acești ani au însemnat pentru el 
o perioadă de susținută activi
tate, de căutări asidue pentru în
frumusețarea comunei de pe Vale, 
pentru ridicarea nivelului cultural al oamenilor.

Munca lui neobosită, alături de ceilalți de
putați ai comunei și de cetățeni, s-a concreti
zat in fapte. Aninosenii au astăzi o șosea as
faltată, comuna lor a devenit mai frumoasă, 
urmele analfabetismului au dispărut, ilumina
tul fluorescent inundă străzile. Deseori învăță
torul a vizitat pe cetățeni chemindu-i la ac
țiunile de muncă patriotică, la ședințe ori la 
școală; deseori a apărut in fața locuitorilor 
comunei sau a microfonului stației de radio
amplificare, expunînd o conferință, un referat, 
vorbind oamenilor despre înfăptuirile regimu
lui nostru.

întreaga comună U cunoaște, îl stimează și-i 
apreciază strădania, bunăvoința, omenia. Pen
tru îndelungata și rodnica sa activitate, învă
țătorul Șimo Iosif, căci despre el este vorba, 
a fost în repetate rinduri evidențiat. Are și o

și „Evi-
răspîndirea știin-

director adjunct al 
de 8 ani din Ani-

colecție de insigne — semn al 
prețuirii muncii depuse — pe ca
re le păstrează cu grijă. Intre a-1 
cestea se află cea.de „Fruntaș. în 
gospodărirea satelor"; „A 10-a a-, 
niversare a mișcării mondiale, 
pentru pace", „Evidențiat în 
munca de alfabetizare" 
dențiat pentru 
ței și culturii".

In calitate de
Școlii generale
noasa, funcție ce o deține din anul, 
195Sf, tovarășul Șimo Iosif, depu

ne mult interes pentru buna întreținere a școlii, 
pentru ridicarea continuă a nivelului procesu
lui de invățămint, dă dovadă de inițiativă si 
spirit gospodăresc.

De asemenea, ca membru în comitetul exe-t 
cutiv al sfatului popular comunal, ca preșe- 
dinte al comisiei de împăciuire și ca președinte 
al comitetului sindicatului comunal, se strădu
iește să rezolve cit mai onorabil' cererile 
leanțele oamenilor muncii.

Cunoscîndu-i activitatea, cunoscîndu-l 
un om principial, cinstit și săritor la , 
aninosenii l-au propus din nou candidat 
gerile de la 7 ■ martie.

„Sîntem siguri că învățătorul nostru va fi 
mereu la înălțime" — au spus mai mulți locui
tori într-о recentă întîlnire a candidatului cu 
alegătorii.

și do-

ca pe 
nevoie, 
in ale-

о. GHEQNEA

cea.de
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LA NIVELUL TEHNICII NOI
■M

Dezvoltarea impetuoasă a industriei miniere - deschiderea de noi 
mine, construirea unor doi obteetlVe industriale miniere, precum șl în
zestrarea acestora eu mașini șl utilaje moderne — impune formarea unor 
cadre de specialiști care să mtnuiască du pricepere tehnica noua. in 
această direcție, sarcini de seamă revin școlilor profesionale de ucenici, 
școlilor tehnice șl tehnice de maiștri, institutelor de învățămhit superior.

Iți pagina de fața redăm felul cum se tace pregătirea viitorilor mun
citori, tehnicieni și maiștri la Grupul școlar minier din Petroșani,

ln pregătii ea cadrelor calificate rie 
cesere Industriei noastre, un loc inî- 
poltant îl ocupă școlile profesionale, 
tehnice ?i tehnice de maiștri. Alei 
sînt instruiți șl educați viitorii mun
citori, tehnicieni și maiștri în așa fel 
incit să poată aplica cu succes în 
producție metodele și procedeele avan
sate de lucru, să poată stăpîni teh
nica nouă.

Cei peste 000 de elevi din cadrul 
Grupului școlar rhinler dirt Petroșani 
dispun de condiții optime de studiu și 
viață, au la dispoziție manuale, ma
șini și aparataje, laboratoare și atelie
re pentru a-șl desăvîrși pregătirea 
teoretică și practică. Programele șco
lare Sînt astfel întocmite îneît elevii 
să poată acumula toate cunoștințele ce 
se cer unui muncitor sau tehnician, 
pentru a face față sarcinilor din pro
ducție.

La rîndțtl lor, cadrele noastre di 
daCtJce urmăresc și studiază rioilc me 
tode și procedee aplicate în produc
ție pe care, apoi, le explică în cadrul 
orelor de curs eu elevii. Remarcăm 
contribuția adusă în acest sens de 
tovarășii ingineri profesori Carămețe 
Vasile, Chirimbu .Matei și Dobrescu 
Constantin de ta catedra de Exploa
tări miniere. Acest lucru este ușurat 
și de faptul că ăcestfe cadre 'didac
tice lucrează nemijlocit în procesul 
de producție și sînt la zi cu cele mai 
noi metode ale tehnicii miniere. Amin
tirii printre aceștia pe pro!. Părăianu 
Viorica, lng. pfof. Crăciun Dumitru 
și Sîrbu Sofronie, pe maiștrii instruc
tori lancu loan și Todor Ioan.

In pregătirea elevilor o contribuție 
de seama și-o aduc comisiile metodi
ce în cadrul cărora se discută proble
me ale procesului de învățăinînt. tile- 
tede de predare și verificare a cunoș
tințelor, planurile și programele șco
lare.

Conducerea școlii acordă o mare a- 
tenție organizării activităților cu ele
vii, înarmării loc cu temeinice cunoș
tințe teoretice și îndeosebi efectuării și 
urmăririi practicii. In atelierele și labo
ratoarele școlii, organizate pe discipli
ne, se urmărește îmbinarea cunoștin
țelor teoretice cu cele practice. Ele
mentul principal al însușirii cunoștin
țelor de către elevi îl constituie însă 
legătura strînsă cu Întreprinderile, eu 
producția. Aici elevii sînt îndrumați de

către maiștri șl muneitori cd expe 
riehță, învață să mînuiascâ sculele, 
ittașinlle și agregatele, își tasușeec me
tode de itiețu, acumulează din ex
periența fruntașilor- Tot aici el au 
posibilitatea să-și verifice bagajul cu
noștințelor acumulate la orele de 
curs. Dacă unele întreprinderi între
buințează elevii la locurile de muncă 
unde ei vor lucra după absolvire, 
completindu-și pregătirea din școală, 
altele neglijează aeest lucru Între
prinderi ca E.D.M.N. și E. M. i’etrila 
folosesc Ucenicii la alte munci i 
cele pentru care se pregătesc, 
trebui să fim taai mult sprijiniți 
această direcție.

Dar viitorul muncilor, tehnician 
maistru are nevoie, pe lîngă pregăti
rea tehnică, și de bogate cunoștințe 
de cultura generală. De aceea planul 
de activitate al școlii prevede o serie 
de manifestări cultural-educative și 
sportive. Printre acestea se numără an
trenarea elevilor 1a concursul „Iubiți 
cartea", ia cercurile tehnice și artis
tice, concursuri „Cine știe cîștigă" și 
altele.

Cu baza materială de care dispu
nem, cu cadrele didactice bine pregă
tite pe care le avem, dar și eu ajuto
rul permanent al întreprinderilor vom 
putea dăsfășura și în viitor o activi
tate susținută în școală, astfel incit 
sâ dăm industriei noastre socialista 
cadre de muneitori, tehnicieni și mai
ștri bine pregătite, cu bogate cunoș
tințe profesionale, care să stăpîneas- 
Că: Cu sigurșfiță tehnica nouă.

decît
Ar
în

sau

BIRO MARTIN
director

Producție
Am venit pe băncile Școlii tehnice 

de maiștri direct din producție cu 
dorința de й-mi ridica pregătirea pro
fesională, de a fi mai folositor la 
locul de muncă. Pentru pregătire 
avem in școală asigurate toate con
dițiile. Avem manuale editate special 
pentru școlile de maiștri care redau 
la un nivel accesibil cunoștințele ne
cesare, avem o bibliotecă ce dispune 
da numeroase volume de specialitate 
și cultură generală, avem săli de lec
tură, ateliere, laboratoare dotate cu 
scule, Instrumente, aparate, machete 
ale diferitelor utilsje miniere, sisteme 
de armare a galeriilor, precum și 
planșe care descompun pe faze dife-

Oră de practică in atelierul de mecanică al școlii.

Răspunsul meu
Stm elev iii anul li D, secție Sudori 

Mi-artt manifestat anenstă dorință 
prima dată In eadul unei ore de (ii- 
rigMție cu Ierna: să fiu?'* dna
erătii în dusa 
dtiririța mea se 
te un tui voi fi 
ceasta meserie mă 
eios, ii de zi. Condiții avem in școa
lă suficiente. lată dteva: uniformă 
școlară, rechizite, cazare, manuale, 
cantină, săli, laboratoare, ateliere. Și 
toate acesteă fără a ne costa ceva. 
Ba moi primim și burse.

Efectuez practica la U.R.U.M.P. In 
școală, profesorii, la practică, maiștrii și 
muncitorii mal virstnici ne îndrumă 
cu pricepere pașii pe calea liobirtdirii 
meseriei alese Știu că pentru a fi un 
bun meseriaș trebuie să învăț temei
nic, să-ini însușesc toate noțiunile de 
teorie și practică. Acesta este de alt
fel răspunsul meu la gri/a partidului 
și guvernului pentru condițiile opti
me pe cure ni le pun la dtsp’oziție 
nouă, eledlot.

,.i> să fiu?" 
a Vll-a. Acum 
împlinește. Pes- 

sudor. Pentru a- 
pregătesc. șirguin-

TEODGRESCTi UUAttTRL’ 
dev

Pregătirea
în toate școlile, și în cadrul 

școlar profesional, forma 
a elevilor

teoretici și practică a elevilor
Ca 

Grupului 
principală de instruire 
este ora de Curs. Aici însă predomi
nă disciplinele de specialitate — e- 
lectrotehnică, mecanică, desen teh
nic, mașini și transport, preparare 
etc. la care elevii acumulează cu
noștințe strins legate de profesiunea 
pe care o vor exercita ta producție.

Dar gradul de însușire a acestor 
discipline de către elevi depinde în 
mate măsură de felii! cum ele Sînt 
predate, de pregătirea noastră, a ca
drelor didactice. Conștfenți de răs
punderea ce ne revine, căutăm aă 
ne pregătim pentru fiecare lecție fi 
aă predăm cit mai pe înțelesul ele
vilor. Desigur că nu ne mulțumim 
să predăm numai cunoștințele cerute 
de programa școlară. Tehnica . pro
gresează, iar noi, cadrele didactice, 
cît și elevii, trebuie să fim în pas cu 
ea. In această direcție studiem toate 
lucrările de specialitate publicate.

școală producție
ritele procedee de lucru ale mașini
lor. Acestor condiții de învățătură noi. 
Viitorii maiștri, trebuie să le răspun
dem printr-un singur lucru : învățînd. 
Iar apoi să aplicăm cele învățate în 
practică.

■Nivelul bun al predărilor, legătura 
permanentă cu producția, condițiile op
time de studiu, toate contribuie ta 
însușirea în bune condițiuni a cu
noștințelor care ne vor permite sâ 
stapînim și să aplicăm cu precizie me
todele avansate de muncă, progresul 
tehnic, continuu al industriei noastre 
miniere.

expunind apoi elevilor ceea ce este 
nou în tehtlfcâ.

In predarea cunoștințelor ținem 
seama de faptul că mulți elevi (in 
special dintre cei de la școala de 
maiștri) au o întrerupere în pregăti
rea lor școlară și de aceea, folosim 
anumite metode și procedee menite 
să le asigure înțelegerea și asimila
rea problemelor predate. De exem
plu, la recapitularea și sistematiza
rea cunoștințelor folosim un limbaj 
științific adecvat gradului de per- 
oepere ai elevilor. Pentru apro
fundarea cunoștințelor predate., folo
sim la lecții material didactic intui
tiv ea planșe, aparate, machete con
fecționate de cadre didactice sau 
elevi. Intrucît mulți dintre noi 
crăm efectiv în producție, venim 
iecții cu o serie de schițe, tabele 
date caracteristice procesului de pro
ducție și utilajelor, care-1 țin la cu» 
rent pe elevi cu noutățile procesului 
de producție. Acest lucru îl realizăm 
și prin vizitele și excursiile de stu
diu efectuate Ia unitățile miniere din 
Valea Jiului.

In cadrul lucrările»' de laborator 
deprindem pe elevi eu folosirea apă
ratelor și diferitelor dispozitive, cu

de 
lu- 
la
cu

înțelegerea fenomenelor
Tot pentru buna pregătire 

rilor muncitori, tehnicieni și 
organizăm ore de meditații 
sultațli, fie la cererea elevilor, fie la 
aprecierea cadrelor didactice.

Aceste metode ca și strădirfia ca
drelor didactice și-au dovedit efi
ciența prin procesul de proroovabili- 
tate.'eare este de peste 90 la sută la 
sffrșitul primului trimestru. Mărkos 
Geza, Morar Sfmion, Dreptate loȘn, 
Popa Constantin, Țiriplică llie, Maf- 
tei Constantin, Arsenie loan. lacc- 
bescu Nicolae, Cocotă Dan de ia 
Școala tehnică de maiștri, ea și uce
nicii Bodea Ionel, CulcSar Ștefan, 
Nădășan Vasile, Nicola Gheorghe, 
Ifșai Alexandru, Gîrjoabă Ioan, Tres- 
ttan Alexandru, sînt numai eîțive din
tre alevii fruntași ai școlii, care, atât 
Ia teorie, cit și la practică, dovedesc 
multă conștiinciozitate.

Noi, cadrele didactice ne vom 
strădui mereu să ne pregătim și să 
transmitem elevilor cunoștințe be- 
gate, la un înalt nivel, ta paa eu ce
rințele

studiate, 
a viitb- 
maiștri, 
și СОП-

tehnicii moderne.
Irtg. OPREA NICOLAE 

tag. GARAMETE VASILE 
prof. MARZ FRANCISC

Cum se comportă absolvenții

NF.CULA ȘTEFAN 
anul II D, electromecanici

In laboratorul de exploatări miniere al școlii. Ctțlva elevl-malștrl se pregătesc în fața machetelor 
apropiatul sfîrșit al trimestrului 11.

Din școală, 
mai mult cu 
Practica propfiu-zisă, începută 
școală, și-o desăvîrșesc în producție, 
la locurile de, muncă 'unde sînt repar
tizați.

Întotdeauna absolvenții au fost bi
ne primiți în uzina noastră, au fost 
înconjurați cu dragoste de către mun
citorii mai vîrstnicl, de către maiștri 
și ingineri. După încadrarea în pro
ducție, li s-au dat ta primire mate
riale, scule, undite, li s-au încredin
țat mașini și utilaje moderne, tacft 
să aibă posibilitatea de a-și pune în 
aplicare cele învățate în școală.

In secția mecanică, unde lucrez 
ca maistru principal, se acordă mul
tă atenție muncitorilor tineri, venițl 
de pe băncile școlii. Ei 
veghea ți îndeaproape de 
muncitori cu experiență, 
îndrumări practice talie, 
tlzați pe lingă meseriași 
se încredințează lucrări

Ca urmare a acestui sprijin șl da
torită conștiinciozității și dragostei 
lor față de meseria aleasă, mulți 
s-eu încadrat repede în ritmul mun
cii productive, dau lucrări de bună 
calitate și la timp, stat apreelați în 
uzină. Printre acești tineri muncitori 
pricepuți se numără strungarii Chl- 
rian Mircea, Todor Nicolae, Pădure 
Florin, Oltgor Cornel. Disciplinați ta 
producție, ascultători la sfaturile 
maiștrilor, ei se achită intotdeauna

elevii vin 
cunoștințe

în producție
înarmați 
teoretice.

în

stat supra- 
maiștri și 

li se dau
Sint repar- 
prlcepuțl, 11 
importante.

categoriii superioare, i epartlzîndu-J 
pe mașini moderne.

La îndemnul comuniștilor și al con
ducerii secției, tineri muncitori ea 
Todor Nicolae, Gligur Cornel, Tura 
Anton și 
medii iâ 
iar alții, 
elf, Man
Venteseă 
de mine

Dacă avem băieți cară ae stră
duiesc și reușesc să obțină rezultate 
buhe, «tît In producție, cit și la școa
la serala sau ia institut, un mart 
merit îl are școala profesională în 
care au fost inateutți, îl au profesorii 
de acolo, îl au, în ultimă Instanță, 
conducerea secției și ei înșiși.

Cu regret trebuie să arătăm insă 
că mal primim și absolvenți, ee-i 
drept foarte puțini la număr, cere nu 
s-au ținut de treabă ta școala și nu-și 
fac datoria nici ta locurile de muti
că. Asemenea muncitori stat .Mol
dovan Vasile. Vlădău Sorin. Matei 
Nioolae șl Mtil.

Cu acești tineri conducerea sec
ției va dude o muncă mai auățintilă 
de îndrumare ?1 educare. Se cete Inse 
șl din partea lor mai multi preocu
pare, awtozftate și disciplina м mun
că. Cu asemenea muncitori tehnica 
nu poate progresa, așa cum o Wi 
economia noastră nouă, socialistă.

alții își completează studiile 
școala serai ă 'din Petroșani, 
printre care Paszfernak lo- 
Petru, Hague Dieter, irec- 
astă»! cursurile Institutului 
din Petroșani,

ANQHEL VIOREL
pentru cu cinste de sarcinile de producția. 

I Conducerea secției i-a promovat în
maistru principal, 
secția mecanică
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La rampa gării, sortatorll Jolteș 
loșif și Savu Dumitru de la sectorul 
I, F. Luperii aleg eu exigență buș
teni! derulaj pentru expediție.

541 de steluțe 
ale hărniciei

(Urmare din pag. l-a)

Colectivul sectorului de investiții 
s-a dovedit la înălțime. La locul cel 
mai de frunte din. sector s-a situat 
insă brigada lui Gaboș Alexandru 
care a excadat S41 metri cubi de 
steril peste sarcinile de pion. Răs
plată hărniciei, brigada a primit 
pentru a doua oară diploma de frun
tașă In întrecere, iar conducătorul ei 
tot de atltea ori steluța purpurie.

Steluțele hărniciei strălucesc și 
pe piepturile muncitorilor Florea Va- 
Stle. Bodor Emerik și Peter Iosif din 
sectorul de transport, pe ale fruntași
lor hi întrecere Tudor Virgil, furca 
Octavian, Rracovschi Andrei, Iman 
Litiu de la atelierul eleetro-mecanic 
și pe ale multor altor mineri și me- 
teriași de nădejde ai minei. Stnt 
Săi de steluțe și tqt atltea imbolduri 
tpre noi succese,

Filiala PthDiiil 
are vacante urmlfoa- 

« rele posturi:

1 post do șef ми- 
tie, eeoția blufuri
1 post do șef sec
ție, sootla cereale

Doritorii so vor «dre
sa Io I.C.R.A. Petro|«ni, 
serviciul plan, str. Cle
menței nr. 1 telefon 461.

TKAVSI'OHTI HILB PE ȘANTIERE

O problemă care trebuie rezolvată
Efectuarea la timp și în bune con- 

dițiuni a transporturilor pe un șantier 
— industrial sau de locuințe — are o 
importanță capitală.

Se pare că la ora actuală efectua
rea transporturilor de materiale cu 
mijloace rutiere a devenit o prublemă 
pentru majoritatea șantierelor. Vino
vat de aceasta stare de lucruri este, 
poate, și timpul. Dar numai timpul e 
de vină ?

Pornind de la această întrebate 
ne am propus să facem □ analiză a tu
turor cauzelor care Concură la neasi- 
gurarea în bune condițiuni a tran- 
sporturilbr pe șantiere. Șantierul din 

ț Paroșeni al T.C.M.C. are nevoie de 
1 7-8 mașini zilnic. In fiecare zi i se 

repartizează însă 4-B mașini. (Vina e 
a conducerii șantierului care nu im 
parte mașinile pe loturi în funcție de 
necesități, I.R.T.A. asigurînd numărul 
de 14-15 mașini zilnic pentru T.C.M.C. 
atît cit se cere prin planurile ope
rative). Aceste 4-5 mașini vin însă 
1* șantier în jurul orei’9 și prea arare

c 
A 
R
N 
£

Ultima fila a
Uimiți, emoționați, dar 

fericiți, așa au fost cei 
mici școlari diM au 

întors prima filă a abece
darului... Prin fața ochilor 
li se perindau ilustrații 
multicolore, fel de fel de 
desene, linii, basțonașe mai 
mici sau mai mari.

Cu aceste semne au în
cepui primele lecții toți 
școlarii, clasei a l-a la vre

mea lor. A$a au început cu cinci 
luni in urmă și cei măi mici șco
lari de la Iscroni. Cu sttngăele, cu 
timiditate, cei 76 de elevi du prins 
intre degete reionul și au început 
să aștearnă atunci primele semne 
printre liniile mari aia caietelor. 
Mai tniii au făcut bhstonașe tre
murate. strirribe. Apoi, sub îndru
marea permanentă a învățat oarelui 
Zamfirescu Elisabeta și Băncile 
Minodora, încetul cu încetul, bps- 
tonașele se îndreptau, mtnuțele nu 
le mat tremurau, lucrau cu tot mai 
multă siguranță, creionul se mișca 
tntâ repede. Au umplut un rină, 
două, pairii, șase... o pagină în
treagă. Cu cită mindrie își pri
peau... isprava micuții Vătășescu 
Olivia, WaiCtt Elena, Codrea Maria, 
Pavel Luaica și mulți alții. Era 
doar prima pagină scrisă de ei, era 
primul document concret că au 
devenit școlari. Apoi, cii fiecare 
filă a abecedarului, au descoperit 
semne noi, mereu mai complicate.

Tinerele învățătoare i-au îndru
mai cu grijă — ea toate semnele

Prima mașiaă-unealtă eu comandă program 
realizată în țară

Strungul normal de 400 mm diame- 
tru eu echipament de automatizare 
este prima mașină-unealtă cu coman
dă program realizată în țara noastră, 
la uzinele din Arad. Programul de 
luefu este dirijat de o bandă jhagne- 
tică pe care se imprimă succesiunea 
tehnologică a operațiilor și regimurilor 
de așchiere stabilite, care зе realizează 
pe mașină la executarea primei piese 
de către un reglor. Pentru confecțio
narea celorlalte piese din lot sarcinile

Complexul școlar 
Suceava.

Elevii acestui 
complex sîht pre
gătiți in diferite 
specialități pentru 
ramurile petrol-chl- 
mie șl industria 
forestieră

sau de clasa 
spațioase, labora
toare moderne, can
tină și dormitoare 
confortabile, asigu
ră condiții optime 
de învățătura ele
vilor.

In clișeu: pavi
lionul central al 
Complexului școlar 
din Suceava.

ori la ora 8 eind Începe programul. 
Unele lucrează numai cîte 2-3 ore și se 
reîntorc în garaj defecte. Facem cîteva 
notări disparate din rapoartele zilnice 
ale șefului transporturilor: 01.02. 1965 
autobasculanta 51 868 a efectuat 5 curse. 
S-a prezentat la ora 12 și a plecat la 
ora 14; 08. 02. 1965 autobasculanta 
51 253 a efectuat 5 curse. S-a pre
zentat la Ora 12 și a plecat la ora 
14 — defectă.

Și la sfîrșitul fiecărui raport: utila
jele de mare productivitate n-au dat 
randament din lipsă de mașini.

Șantierul de locuințe Vulcan. Șeful 
transporturilor nu e de găsit. Nimeni 
nu știe unde e plecat. Șantierul su
feră din lipsa de mașini. Ё normal 
Aici nu numai LR.Î.A. poartă vina.

Notăm din rapoartele I.R.T.A. către 
șantiere: „Șantierul din Lupani al 
T.R.C.H. a refuzat în cîteva zile din 
luna ianuarie mașinile, pe motiv ca 
nu are oameni pentru încărcat — des- 
eârcat1’. Sau .Mașinile nu sînt folo
site rațional". Alt exemplu din cele

abecedarului
să fie scrise corect, frumos Și 
intr-o zi, unind un bețișor oblic cat ~ 
un cirlig, au învățat prima fiterO 
— i.

Zilele au trecut una după alta și 
„bobocii" aii învățat toate literele 
alfabetului. Firește, cu migală, cu 
untie ștersături. Și, pe măsură ce 
învățau Uterele, observau cum, le- 
gîndu-le, ele alcătuiesc cuvinte: au, 
ai, ma-ma...

Șt abecedarul a început alunei 
să le dezvăluie tot ce ținea tăinuit 
în filele sale. Au itecut doar cinci 
luni de tind elevii dintr-a-ntîia du 
întors prima filă a abecedarului. 
Acum cîteva zile însă au întors 

■ultima filă din primul for manual 
de învățătură. Acum fiecare „bo
boc" se poate numi cu adevărat 
“tttiar. Flecare știe să citească, să 
scrie, Să compună chiar scurte 
potipstiri. Prima etapă din Viața 
lor de școlari, etapă in are și-au 
formai temelia pentru însușirea 
Viitoarelor cunoștințe, s-n încheiat. 
Abecedarul a fost așezat Hi, Igrljă i 
la o parte: va fi păstrat ca o a- 
mintire dragă a primelor luni de 
școală.

Acum elevii dintr-a-niiia au in
trai intr-o nouă etapă de învăță
turii. Aceiași copii răsfoiesc în lo
cul abecedarului curtea de limba 
rominâ, din care vot dobîndi. hot 
euntteiințe.

CORNEA TITU 
învățător

muncitorului constau numai în prinde
rea și desfacerea piesei, precum și 
apăsarea pe butonul, de comandă, 
ciclul reluîndu-se automat.

Noile mașini asigură o precizie su
perioară de reproducere, în limita a 
doua sutimi de milimetru, iar produc
tivitatea muncii sporește cu 200-400 la 
sută față de prelucrările pe strunguri 
paralele acționate manual.

(Agerpres).

mai pregnante: in ziua de 22 ianua- 
riej mașina nr. 27 205 a efectuat în 
8 ore numai 2 curse la șantierul Li- 
vezeni. Cauza : nu i s-a dat de 
lucru.

S-ar părea că am ajuns la un 
„punct mort” cînd I.R.T.A. și bene
ficiarii săi se acuză reciproc, „Punc
tul mort" are însă cauzele sale. Cum 
se poate explica faptul că o mașină 
care a stat 8 ore pe un șantier, fără 
a avea defecte, a efectuat doar două 
curse ? Există o explicație unică. 
Conducerea șantierului și mai departe 
responsabilul cu transporturile și 
maistrul care a avut mașina la dis
poziție nu și-au făcut datoria. Utila
jele de mare productivitate nu au 
funcționat din cauză unui defect sau 
din cauză că frontul de lucru nu a 
fost bine organizat.

Apoi, cum se explică faptul ей o 
mașină care pleacă din garaj la ora 
7 dimineața ajunge la beneficiar la 
ora 8,30-9 ? Există și aici o explica
ție. I.R.T.A. nu controlează felul cum

lama calității producției

Angajamentul obligă 
la exigenta sporită

Rezultatele cu care a încheiat co
lectivul minei Lupani prima lună a 
anului reflectă eu prisosință hotărîtea 
minerilor lupeneni de a munci Cu hăr
nicie pentru înfăptuirea tuturor anga
jamentelor de întrecere. In luna ianua
rie, din adlncurile Lupeniului au fost 
extrase 2 278 tone cărbune peste pre
vederile planului. Este un rezultat 
îmbucurător, dar umbrit de faptul că 
minerii aii rămas deficitari în luna 
ianuarie la indicatorul de calitate la 
producția brută. Cărbunele livrat pre
paratei pe Idila ianuarie a avut un 
conținut de cenușă de 34 la sută fa
ță de 33 — norma admisă, Ceea ce 
a atras după sine o penalizare de 
1 213 tone cărbune.

îmbunătățirea calității cărbunelui 
brut, respectiv reducerea conținutului 
de cenușă din cărbunele brut cu 0,2 
puncte ocupă un loc important în an
gajamentul minerilor. De ce atunci 
această rămlnere în urmă ia indicato
rul de calitate ? Rezultatele analizelor 
de laborator indică faptul că cea mai 
mare depășire a conținutului de cenușă 
ia cărbunele extras s-a înregistrat la 
sortul bulgări — de peste 80 mm. 
Conținutul de cenușă la aeest sort s-a 
ridicat pe luna ianuarie la 38,3 punc
te, cu 5,3 puncte peste norma admisă. 
Aceasta dovedește că, deși la mină 
se vorbește mult desple necesitatea 
respectării indicatorului de Calitate a 
cărbunelui brut, lupta pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui este negli
jată tocmai la lacurile de muncă, aco 
lo unde se hotărăște soarta calității 
producției. Iată de Ce la proba de 
calitate a producției, în numeroase va- 
gonete cu cărbune provenite din sec
toarele minei a fost găsit un conținut 
exagerat de șist. La o singură probă 
de calitate, intr-un vagonet provenit 
diii abatajul brigăzii lui Qhioancă Ioan, 
de pildă, au fost găsite 115 kg piatră 
pentru care brigada a fost penalizată 
cu 7 vagonete. Intr-un vagonet al 
brigăzii lui Splnu Petre, tot din sec
torul III, s-au găsit peste 200 kg piatră, 

conducătorii auto îșî efectuează înda
toririle de serviciu; dacă ntt cumva 
orele se pierd pe căi lăturalnice. Se
parat de aceasta, nici nu colaborează 
cu beneficiarii săi pentru a ști în 
«iricfc moment dacă mașinile s-âu pre
zentat ori nu la locul de muncă.

Am arătat cîteva aspecte ale tran
sporturilor pe șantiere șî cîteva cauze 
care generează lipsurile. De aici se 
desprind cîteva concluzii. Atît I.R.T.A. 
Petroșani eît și șantierele trebuie să 
țină o legătură strînsă pentru a pu
tea urmări felul în care sînt folosite 
mașinile pe șantiere precum și ora 
la care se prezintă mașinile la bene
ficiar.

Șantierele de construcții sg nu aea- 
ră mașini de la I.R.T.A, atunci cînd 
știu precis ей a doua 2І nu Vor avea 
ce să le dea de lucru. In acest fel 
mașinile Vor putea fi dirijate acolo 
tinde sînt mai necesare.

Ceilalți beneficiari ai I.R.T.A. să 
nu țină la dispoziția lor mașini pe 
care nu le pot folosi cu randament 
maximum.

in acest fel, problema transporturilor 
pe șantiere va putea fi îmbunătățită.

I C1OCLE1 

fapt pentru care brigăzii i s-au rebu- 
tat 43 vagonete de cărbune. Brigada 
minerului Jurj Gheorghe din sectorul 
II a fost penalizată, de asemenea, cu 
5 vagonete pentru Cantitatea de 115 
kg piatră, ce i s-a găsit intr-un va
gonet. Cu conținut ridicat de șist vi
zibil au fost găsite și vagonetele al
tor brigăzi. Pentru depășirea conținu
tului admis de steril, sectoarele mi
nei au fost penalizate în luna ianua
rie după cum urmează; sectorul I A 
eu 74 tone, I В — 9 tone, II —241 
tone, III — 867 tone, IV — 19 tone, 
ІѴ В .— 194 tone, iar sectorul V cu 
9 tone. După cum se vede, cele mși 
mari penalizări le-au avut sectoarele 
III, II și IV B. Cum se explică acest 
lucru ? Minerii din sectorul III au în- 
tîmpinat unele greutăți. Stratul în care 
sînf plasate abatajele sectorului pre
zintă multe intercalații, nu șe poate 
executa o podire corectă a frontalelor 
din cauza lipsei de material (cheres
tea) corespunzător. Uneori materialul 
necesar podirii lipsește total. Slaba ca
litate a cărbunelui mai este determi
nată și de o altă Cauză : defecțiunile 
instalațiilor mecanice care provoacă 
dese perturbați! în procesul de produc
ție. Din cauza defecțiunilor mecanice 
și a lipsei de vagonete goale, șe 
pierd ore prețioase pentru ca după re
medierea defecțiunilor sa se lucreze 
în asalt spre a recupera rămînerea 
in urmă. Este de la sine înțeles eă în 
asemenea situații^ alegerea șistului vi
zibil este neglijată. Intercalațiile de 
steril îngreunează și munca minerilor 
din sectorul II și alte sectoare. în
vingerea acestei greutăți presupune 
mobilizarea tuturor forțelor și îndeo
sebi a minerilor din fiecare abataj și 
schimb la alegerea șistului vizibil, și 
pușcarea selectivă a straielor cu inter
calații.

Este necesar deci, ca preocuparea 
pentru îmbunătățirea calității cărbune
lui să capete un caracter de masă. 
Sterilul trebuie ales în fiecare aba
taj. Aceasta presupune însă sporirea 
răspunderii față de calitate a fiecă
rui miner sau vagonetar. Iată direc
ția spre care trebuie să acționeze cu 
mai multă perseverență și mult mai 
concret cadrele tehnice și de suprave
ghere. spre care trebuie să fie orien
tată munca politică de la om la om. 
Angajamentul asumat în întrecere o- 
bligă colectivul minei la exigență spo
rită față de indicatorul atît de impor
tant — calitatea producției.

I. D.

PR08RAM DE RADIO
20 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, 8,06 Melodii populare, 9,34 
Album de melodii, 10,15 .Melodia șt 
interpretul preferat" — muzică ușoa
ră, 11,00 Cîntece de dragoste și jo
curi populare, 12,21 Muzică coraiă, 
14,10 „Să fim veseli" — muzică u- 
șoarâ romînească, 15,30 Actualitatea
literară, 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 18,00 „Melodii de neui
tat" — muzică ușoară, 19,00 Calei
doscop muzical, 20,00 Radiogazeta 
de seară. Sport, 20,30 Muzică de 
dans, 21,40 Cîntă Petula Clark — 
muzică ușoară, 22,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Muzică dis
tractivă din operete, 9,30 Roza vîn- 
turilor (reluarea emisiunii din 17 fe
bruarie), 12,00 Interpreți ai muzicii 
populare, 13,03 Melodii ce străbat 
lumea — muzică ușoară, 15,05 Gîn- 
tec, joc și voie bună, 18,20 Muzică 
ușoară șl de dans, 19,05 Melodii 
populare cerute de ascultători. 19,30 
Seară de bal, 20,40 Melodii de dans, 
21.20 Canțonete, 21,35 Dansați cu 
noi.

Cinematografe
20 februarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Maria; REPUBLICA: Climate; PE- 
ȚRILA : Ocolul patnintului în 80 de 
zile; ISCRONI : Drama ciocîrliei; 
VULCAN : Pagini de Istorie; CR1V1- 
DIA: Cu fetii acasă; LUPENI-MUN- 
C1TORESC. Ziua fericirii; BARBA 
TENI: Plaja.



STEAGUL ROȘU

Lucrările Simpozionului internațional 
pentru întărirea păcii Intre popoare

NEW YORK 18 (Agerpres).
In sala Adunării Generale a O.N.U., 

în prezența delegațiilor statelor 
membre ale O.N.U., s-au deschis 
miercuri lucrările Simpozionului in
ternațional asupra problemelor asigu
rării păcii și înțelegerii între popoa
re, organizat de secțiunea americană, 
a Centrului de cercetări a instituți
ilor democratice. La dezbateri iau 
parte lideri politici, săvanți și oameni

Couve de Murville 
a sosii la Washington 
WASHINGTON 18 (Agerpres). 
Miercuri seara a sosit la Washing

ton ministrul de externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville. Răspun- 
zînd întrebărilor ziariștilor la aero
portul din Washington, ministrul fran
cez , a declarat că va avea convor
biri cu membri ai guvernului ame
rican asura unor probleme de inte
res, comun. El nu a precizat care sînt 
aceste probleme, limitîndu-se să ara
te că nu a fost fixată nici o ordine 
de zi .prealabilă și că este de presu
pus că vor fi abordate toate proble
mele care 
mul plan 
nale.

de cultură din numeroase țări ale 
lumii. Participanții au fost salutați 
de secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și de președintele actualei se
siuni a Adunării Generale. Alex 
Quaison Sackey.

In ședința din prima zi a luat cu- 
vîntul vicepreședintele Statelor Unite, 
Hubert Humphrey. El s-a pronunțat 
în favoarea unei „întăriri a O.N.U. 
ca mecanism de menținere a păcii".

In ședința de joi a simpozionului 
a luat cuvîntul savantul american 
Linus Pauling, laureat al Premiului 
Nobel. Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea încetării cursei înarmărilor 
și a cerut ca sumele destinate înar
mării să fie alocate pentru ajutora
rea popoarelor care trăiesc în mize
rie și sărăcie.

Lucrările simpozionului urmează 
să ia sfîrșit la 20 februarie.

se află în prezent pe pri- 
al actualității internațio-

☆

WASHINGTON 18 (Agerpres).
Joi au început la Washington în

trevederile dintre ministrul de exter
ne francez. Maurice Couve de Mur
viile, și oficialitățile Departamentu
lui de Stat. La 
partea americană 
tarul de stat al 
Subsecretarul de 
precum și alte

primele întîlniri din 
au luat parte 
S.U.A., Dean 
stat George 
Oficialități..

secre-
Rusk,
Ball,

incidente ia frontiera 
dintre Izrael și Iordania

TEL AVIV
Intre forțe 

a avut loc la 
mc schimb de 
durat 
torii 
greu,

18 (Agerpres).
izraelite și iordaniene
17 februarie un puter- 
focuri. Incidentele au

20 minute, după care observa- 
Națiunilor Unite au reușit, cu 
să pună capat ostilităților.

Festivitățile
BATHURST га (Agerpres).
După trei secole de dominare co

lonială britanică Gambia, micul stat 
de pe coasta occidentală a Africii, a 
devenit independent. Festivitățile pri
lejuite de acest important eveniment 
politic au început miercuri la ora 
23,58, cînd, în cea mai mare piață 
dm Bathurst, capitala țării, în pre-

Un nou act de provocare 
la adresa R.

HANOI 18 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că la 18 

februarie, ora 0,3Q, patru nave apar- 
ținînd Statelor Unite și autorităților 
de la Saîgon au pătruns în apele te
ritoriale ale R. D. Vietnam, atac.înd 
o comună din provincia Nghe An

ale marinei 
avarîn t două

al Arma'ei

Evoluția navei cosmice 
„Ranger-8“

WASHINGTON 18 (Agerpres).
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (NASA) a anunțat că 
nava cosmică „Ranger-8“, lansată 
miercuri în direcția Lunii, urmează 
o traiectorie care trebuie corectată. 
Fără corectarea traiectoriei, a pre
cizai, NASA, nava nu va atinge 
Luna, trecînd la o distanță de 18t7 
km de aceasta.

D. Vietțiam
Ir: urma ripostei prompte a unităților 
de coastă, navele s-au retras sprt 
sud, dar au fost interceptate de am
barcațiunile de patrulă 
R. D. Vietnam, care au 
din cele patru nave.

înaltul comandament
populare vietnameze a transmis Co
misiei internaționale pentru Vietnam 
un protest energic împotriva acestui 
nou act de provocare la adresa R. D. 
Vietnam, cerîndu-se ca S.U.A. și au
toritățile de la Saigon să pună capăt 
unor asemenea acțiuni și să aplice 
în mod corect acordurile din 1954 de 
la Geneva.

Wilson va vizita 
capitala Franfei

PARIS 18 (Agerpres).
Joi s-a anunțat Ia Paris, potrivit 

agenției Reuter, că primul ministru 
britanic, Harold Wilson, va efectua 
o vizită în capitala Franței între 1 
și 3 aprilie. Wilson, care va fi însoțit 
de ministrul de externe britanic, 
Michael Stewart, va avea întrevederi 
cu președintele de Gaulle, primul mi
nistru, Pompidou, și cu ministrul a- 
facerMor externe. Couve de Murville.

Convorbirile vor prilejui un larg 
schimb de vederi asupra principale
lor probleme internaționale, precum 
și asupra situației alianței atlantice 
și Europei occidentale.

SOCIALISTE

18 (Agerpres). 
permanent al Ugan-

In legătură cu bombardarea Ugandei 
de către avioane congoleze

NEW YORK
Reprezentantul

deî la O.N.U. Kironde a organizat 
miercuri seara o conferință de presă 
în care a arătat că bombardarea te
ritoriului țării sale de avioanele con
goleze constituie un act fățiș de a- 
gresiune. El a spus că o mare răs
pundere pentru aceste acțiuni revine 
și Statelor Unite, deoarece avioanele, 
de proveniență americană au fost pi
lotate de aviatori americani.

Reprezentanți-i permanenți la O.N.U. 
ai Zambiei, Kenyei și Tanzaniei au 
declarat că agresiunea împotriva U- 
gandei constituie un pericol pentru 
pacea ■ și securitatea întregii Africi, 
deoarece conflictul se poate extinde 
asupra unei -mari părți a continentu
lui. Totodată, reprezentantul Kenyei

a declarat că această acțiune agre
sivă va fi examinată de Consiliul Mi
niștrilor ad O.U.A., care-<și începe lu
crările la 25 februarie la Nairobi.

☆ -•

KAMPALA 18 (Agerpres).
Frontiera dintre Uganda și Congo 

cu capitala la Leopoldville a fost 
violată în două rînduri, mărfi și mier
curi, de patrule congoleze, care 
pătruns în regiunea Ruwenzori. 
sud-vestul Ugandei, a declarat la 
februarie Felix Onama, ministrul 
interne al Ugandei. In legătură
noile incidente de la frontiera dintre 
cele două țări, ministrul ugandez a 
anunțat că guvernul a luat măsuri 
pentru a asigura securitatea terito
riului său.

au 
în
17 
de 
cu
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u-
vi-

PIN ȚĂRILE
Dezvoltarea viticulturii 

în Kazahstan
ALMA-ATA 18 (Agerpres).
O suprafață de 1000 ha de 

renuri fertile a fost repartizată 
nuia dintre cele zece sovhozuri
ticole care urmează să fie înteme
iate în anii care vin în Kazahstan.

Această republică este zona cea 
mai nordică a viticulturii industria
le din Asia. De exemplu, in regiu
nea . premuntoasă a Tian-Șan-ului 
zona viticolă se întinde pe aproape 
1000 km. Viticultorii din 28 de 
gospodării string recolte bogate. 
Anul trecut o recoltă record a fost 
obținută de sovhozul „Ghigant", 
unde s-au cules cite 11-11,6 tone 
struguri la ha.

Pompă de înaltă presiune 
din ceramică

PEKIN 18 (Agerpres).
Fabrica de ceramică din 

provincia Țziansu, a început

ducția unei pompe de înaltă pre
siune din ceramică pentru indus
tria chimică. Noua pompă prezin
tă calități tehnice deosebite,, fiind 
rezistentă la acțiunea acizilor și 
dezvoltind o turație foarte mare. 
In afară de aceasta, pompa din ce
ramică are un grad de etanșeitate 
mărit, care reduce scurgerea de 
lichide corozive pe piesele metalice 
componente.

Consfrucfia unui 
important obiectiv 

industrial -
ULAN BATOR 18 (Agerpres).
La Ulan Bator se desfășoară în 

ritm intens construcția unui impor
tant obiectiv industrial — atelie
rele de reparații auto, care, potri
vit prevederilor, vor fi cele mat 
mari din țară. Anual, aici se vor 
face reparații capitale la 1000 au
tocamioane, 
odată
30 mii de

și 500 
aici vor fi 

anvelope.

motoare. Tot- 
recondiționate

R. P. POLONA. Centrul de calcul de la Varșovia al Academiei Polone 
științe, cea mai mare instituție de acest fel din această țară.
IN CLIȘEU: Inginerii electrorăști Ewa Doriasz și Sbigniew Pasienz- 

lucrează la'mașina electronică numerică de calcul URAL-2,

Asasinarea unor oameni de stat 
din Congo (Brazzaville) 

că trei ounoscuți oameni de stat 
Republica Congo (Brazzaville) 
fost răpiți luni noaptea de persoane 
necunoscute. Este vorba de președin
tele Curții Supreme, Joseph Pouabou, 
procurorul republicii Matsocota și de 
directorul agenției de presă a Re
publicii Congo (Brazzaville). Anselme 
Massoueme. In urma cercetărilor în
treprinse de poliție, miercuri au fost 
găsite cadavrele mutilate ale lui 
Matsocota și Massoueme. Despre 
soarta lui Pouabou nu se știe nimic. 
In cercurile de la Brazzaville atra
ge atenția faptul că în noaptea cînd 
oamenii de stat au fost răpiți, a fost 
arestat un grup de persoane suspecte 
care trecuseră în mod clandestin 
frontiera, venind din Congo (Leopold
ville).

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres).
Postul de radio „Vocea revoluției 

congoleze" din Brazzaville a anunțai

din Gambia
zența primului ministru David Ja- 
wara și a ducelui și ducesei de Kent, 
reprezentanții coroanei britanice, a 
fost coborît steagul englez, ridicîn- 
du-se noul drapel al Gambiei. 
festivitățile procijgmării
36-lea stat independent 
nentul african participă 
din 31 țări ale lumii.

La
celui de-al 

de pe conti- 
reprezenanți

Presa greacă despre întrevederile 
mediatorului O.N.U. la Atena

'ATENA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite:

După întrevederea de miercuri du- 
pă-amiază a ministrului afacerilor ex
terne al Gțeciei, Costopoulos, cu me
diatorul O.N.U. în Cipru, Galo Pia
za, presa ateniană apreciază că au 
început să se contureze pozițiile Gre
ciei, Ciprului și mediatorului 
privind abordarea problemei 
tului cipriot.

Ziarul 
nul. grec 
Iuționării 
flic tului, 
independență neîngrădită și autode-

O.N.U.
conflic-

guver- 
menține pe poziția so- 
mijloace pașnice a con- 

de

„To
se

prin 
recunoașterii regimului

Vrma" scrie că

terminare a poporului cipriot, acor
dării unor garanții sporite comuni
tății ciprioților turci. Se relatează că 
părerile guvernului grec și ale lui 
Piaza coincid în ce privește începe
rea unor convorbiri directe intre gu
vernul cipriot și reprezentanții ciprio- 
ților turci. Dar în timp ce 
consideră aceste convorbiri ca 
prim pas spre întrunirea unei con
ferințe mai largi, „guvernul 
scrie ziarui „Kathimerini". 
să evite această conferință 
și convorbirile directe dintre 
și Atena pe care a refuzat să le ac
cepte".

C 1

riy

leva r 1 n (I II r i
Piaza

un

grec, 
dorește 
precum 
Ankara Indochinei să fie con- 

ziua de 25 februarie 
Perth.
Primul reactor atomic

new york; Demonstrații antisegregațîoniste
NEW YORK 18 (Agerpres).
In fața clădirii Direcției pentru 

problemele educației din cartierul new- 
vorkez Brooklyn, 400 de elevi negri 
au organizat o demonstrație protes- 
tînd împotriva segregației rasiale. In
tre participantii la demonstrație și 
un grup de aproximativ 100 de stu- 
denți albi s-au produs incidente. Po-

liția a intervenit pentru a restabili 
ordinea și a operat arestări.

La Moultrie, Georgia, poliția a a- 
restat 122 de cetățeni de culoare care 
protestau împotriva segregației în 
școlile din localitate. Zilele trecute la 
Moultrie au mai fost arestați 230 
de elevi negri care au participai ia 
c demonstrație, cerînd integrarea ra
sială.

PNOM PENH. — Consfătuirea de 
pregătire a Conferinței popoarelor 
Indochinei, care s-a desfășurat la 
Pnom Penh, timp de patru zile, și-a 
încheiat lucrările la 17 februarie. 
Consfătuirea a hotărît ca Conferin
ța popoarelor 
vocală pentru 
a.c. la Pnom

TOKIO. —
de producție proprie a fost dat mier
curi în funcție la centrul atomic To- 
kay-Mura cu întreaga capacitate. 
Reactorul, cu o putere de 10 000 ki
lowați, este menit să producă izo
topi radioactivi.

PARIS. — Satul Molieres, cea 
mai mică localitate franceză, care 
avea 9 locuitori, a fost desființat 
și anexat comunei Ladern, care are 
235 de locuitori. In urmă cu 15 am 
Molieres avea 12 locuitori definind

med de pe atunci recordul celui mai 
mic sat din Franța.

LUXEMBURG. — Guvernul olan
dez a transmis Consiliului ministe
rial al Comunității vest-europene a 
cărbunelui și oțelului aprobarea sa 
in legătură cu proiectul Comunității 
privind instituirea unui sistem comun 
de subvenții de stat pentru industria 
minieră.

BONN. — „Serviciul de presă" al 
partidului social-democrat s-a pronun
țat împotriva livrărilor de arme vest- 
germane pentru Portugalia. Intenția 
guvernului federal de a vinde Portu
galiei vechile avioane de vlnătoare 
achiziționate din Canada, spune pu
blicația, sînt in contradicție cu de
clarația guvernului federal de 
mai livra arme in „zonele de 
dări".

CARACI. — Potrivit unor 
din Caraci, agenția France

transmitea la 17 februarie că la fron
tiera dintre India și Pakistan au 
avut loc noi incidente între patrulele 
celor două țări. Un număr de 23 
soldați indieni și-au găsit moartea 
cursul ciocnirilor.

TOKIO. — Ministerul Sănătății 
Asigurărilor Sociale al Japoniei

de
în
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dat publicității un comunicat in care 
se arată că aproape o jumătate din 
prefecturile țării sînt blntuite de o 
epidemie de gripă. Cursurile școlare 
au fost suspendate in 2 37S clase, 
dintre care 2242 clase din orașul To
kio.

TUNIS. — Intr-un 
dat ziarului tunisian 
bert Rescha, membru 
Executiv al partidului 
ționa.l African din Republica Sud- 
Africană, a declarat că această tară 
este „un uriaș lagăr de concentrare 
pentru populația băștinașă".

interviu acor- 
„Action", Ro- ( 
al Comitetului 
Congresul Na
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