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SCOLI

Reîntîlnirea cu 
profesorii, la în
ceput de an șco
lar, prilejuiește 
întotdeauna mo
mente emoțio
nante.

Nelipsitele bu
chete de flori o- 
ferite în dar e- 
ducatorilor com
pletează cadrul 
sărbătoresc al 
primei zile de 
școală.

Peste trei milioane
Imaginea atît de gingașă a șco

larilor în uniformă, cu ghiozdanele 
în spate, a reintrat de la 15 sep
tembrie în viata cotidiană. întorși 
de pe poteci de munte, de pe pla
jele marine, din excursii și dru
meții, peste trei milioane de elevi 
S-au reîntîlnit din nou cu învăță
torii, profesorii și colegii lor. In-
cepînd din toamna aceasta, multi 
elevi învață în localuri noi, re
țeaua școlilor generale și a lice
elor sporind față de anul trecut 
cu mai mult de 4 000 noi săli de 
clasă. Valoarea materialului didac
tic cu care au fost înzestrate șco
lile pentru anul de învățămînt 
1965—1966, se ridică Ia importan
ta sumă de 45 milioane lei, mo
bilierul nou la aproape 140 mili
oane lei, iar echipamentul pentru 
internate, la peste 35 milioane lei.

Pentru elevii școlilor generale, 
profesionale și tehnice s-au tipărit 
ІП acest an 439 titluri de manuale, 
în.tr-un tiraj care depășește 26 mi
lioane exemplare. Dintre acestea 
au fost distribuite gratuit elevilor 
din clasele I—XI. în prima zi de 
școală, circa 24 milioane cărți.

Noul an școlar a început și cu 
un număr sporit de cadre didactice. 
8 000 de tineri profesori, învăță
tori și educatoare din promoția 
1965, au fost repartizați in școlile 
de toate gradele, de la orașe și 
Sate. (Agerpres)
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Un dar pentru 
învățătoarea 

mea...
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Semne ac întrebare la Dilja
Dintre lucrările care se execută 

în prezent la suprafață pentru pu
țurile auxiliare nr. 1, 2 și 3 de la 
mina Dilja, cele care reprezintă 
punctul nevralgic sînt funicularul 
de steril și stația de concasare și 
rambleu hidraulic. Dar aceste lu
crări leagă de ele o gamă întrea
gă de alte lucrări aflate și ele în 
stadii discutabile. Ansamblul a- 
cesta de lucrări întîrziate față de 
termene, suferă de pe urma unui 
complex de probleme. Care sînt 
aceste probleme, ce le-a generat 
și cum ar fi posibilă înlăturarea 
lor ? Să încercăm a răspunde pe 
rînd la aceste întrebări.

Răspunsul 
la trei consultări

In împărțirea organizatorică a 
I.C.M.M. cele trei puncte de lu
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Bine ați venit, dragi elevii
lntr-о atmosferă de entuziasm, de bucurie și 

optimism, școlile și-au redeschis ieri porțile, 
făcind o primire călduroasă milioanelor de e- 
ievi de pe întreg cuprinsul patriei.

Bucuria acestui început de nou an școlar au 
trăit-o și elevii din școlile Văii Jiului. Obiș
nuita urare : „Bine ați venit, dragi elevi 1“ i-a 
intîmpinat pretutindeni la intrarea în școli sau 
în clase. Cei mări au citit-o eu sentimentul 
mîndriei de a păși pragul școlii cu o treaptă 
mai sus. Cei mici însă, au avut nevoie de aju
tor. Sensul ei le-a fost descifrat de părinți, ca
re au ținut să fie părtași la bucuria lor. Pen
tru cei dintr-a întiia evenimentul a prezentat 
un caracter inedit : pătrundeau într-o lume, 
deocamdată necunoscută, lumea școlară, cu 
nesfîrșiiul ei șir de minunății și surprize. Căr
țile frumos aliniate pe marginea băncii le-a 
dat. fie și pentru un moment, sentimentul 
„maturității". Învățătorii le-au vorbit despre 
acest dar oferit de părintele lot drag — Parti
dul Comunist Român.

Pe fețele tuturor stăruia recunoștința fier
binte, hotărîrea de a răsplăti prin învățătură 
această grijă. Aceeași recunoștință și hotărîre 
iradia și pe chipurile elevilor din licee care 
tot pentru prima dată anul acesta s-au bucurat 
de gratuitatea manualelor.

A început deci, un nou an școlar. Un an cu 
o semnificație deosebită: primul în Republica 
Socialistă România. In uniforme noi, purtind 
în brațe buchete de flori, elevii și-au ocupat 
din nou locurile in bănci.

De la catedre vor răsuna ca și pînă acum 
cuvintele calde și pline de învățăminte ale 
dascălilor, iar ei le vor sorbi cu nesaț înțe
lepciunea. Va fi un an de noi izbînzi, un nou 
pas pe drumul culturii și științei.

cru de pe dealul Diljei sînt puse 
sub o conducere unică — a lotu
lui Dîlja Mare. Ne-am adresat 
maistrului principal de construcții 
Gheorghe Dumitru pentru a ne in
forma asupra stadiului fizic față 
de graficele de execuție și fată 
de termene

— Ca lucrări de construcții mai 
importante în incinta puțului 1 a- 
vem în prezent, construcția stației 
de concasare și rambleu! hidraulic 
și stația de acționare a funicula- 
rului de steril. Lucrările acestea 
aveau termene de punere în func
ție trimestrul II. Evident,. termenul 
e depășit. Stadiul actual al lucră
rilor e următorul : la stația de 
concasare mai avem de executat 
casa elevatorului, iar în casa de 
acționare a funicularului s-a înce
put deja montarea confecțiilor me
talice.

Vizita in R. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
SOFIA (Agerpres). Trimișii noș

tri speciali transmit:
Ce-a de-a Ill-а zi a vizitei în 

R P. Bulgaria a delegației de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România a fost 
consacrată regiunii și orașului 
Plevna Solii poporului român, în
soțiți de tovarășii Todor Jivkov. 
Boris Velcev, Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bu
curești, au vizitat unități econo
mice și monumente istorice ridica
te în amintirea faptelor de arme 
comune româno-bulgare.

In drum spre orașul Plevna, 
coloana oficială de mașini s-a o- 
prit la Botevgrad unde funcțio
nează o unitate modernă de înalt 
nivel tehnic a industriei socialiste 
bulgare — fabrica de semicon
ductor!.

La intrarea în uzină, oaspeții au 
fost salutați cordial de Gri
gor Stroicikov, prim-secretar al 
comitetului regional Sofia al 
P.C.B., Nikola Matev, președin
tele sfatului popular regional, ing. 
Lazar Dancev, directorul uzinelor, 
de numeroși muncitori și munci
toare. Deasupra intrării se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae Ceau- 
șescu și Todor Jivkov. Pe o pan
cartă era înscrisă urarea de bun 
venit solilor poporului român. Nu
meroase drapele ale celor două 
țări, steaguri roșii. împodobeau 
sărbătorește clădirile întreprinderii. 
Un grup de muncitoare, în costu
me naționale a oferit membrilor 
delegației și persoanelor care • o 
însoțesc pîine cu sare, vin și flori.

Asemenea manifestări calde și 
spontane de prietenie au fost fă
cute delegației de partid și guver
namentale a, țării noastre și in co
muna Iablanița și în orășelul Lu- 
koveț, unde înalții oaspeți ■ români 
s-au oprit pentru a răspunde sa
lutului ce le era adresat de inii 
de locuitori. Aceste întîlniri s-au 
transformat în mitinguri spontane 
ale prieteniei ■ ’■omâno-bulgare. Răs- 
punzind - cuvintelor de prietenie, 
urărilor adresate poporului român 
de conducătorii organizațiilor lo
cale de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru cu
vintele calde cu care au fost în- 
tîmpinati solii poporului român.

in centrul orașului Plevna, în Pia
ța Roșie, în imediata vecinătate a 
Mausoleului închinat ostașilor ruși 
și români care au căzut rin luptele

Ședință de dezbatere 
a cifrelor de plan

Ieri după-amiază, la clubul G.C.V.J. 
din Petroșani a avut loc ședința 
de dezbatere a cifrelor de plan 
care revin ramureî cărbune din 
regiune în anul 1966.

La lucrările acestei ședințe au 
participat tovarășii: Călin Ghedr- 
ghe, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Hunedoara, Almășan 
Bujor, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul minelor, Lazăr David, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, activiști

Cauzele datorită cărora am întîr- 
ziat : Mai întîi am avut întîrzlerea 
inițială, provenită din unele difi
cultăți ale amplasamentului. Dar 
pe parcursul execuției s-a mâi a- 
dăugat întîrzierea din lipsă de ba
last, ciment, material lemnos. Din 
lipsa balastului am stagnat circa 
o lună de zile, iar din lipsa mate
rialului lemnos suferim și în pre
zent. Insă chiar dacă ar fi gata 
aceste lucrări ele n-ar putea func
ționa din cauză că nu e terminată 
alimentarea cu apă industrială. La 
construcția rezervorului de apă de 
1 000 m c sîntem in avans față de 
termen. (Curios avans de vreme 
ce această lucrare condiționează 
funcționarea instalației de conca
sare și rambleu care avea termen, 
trimestrul II. Curioasă și planifi
carea termenelor, n-avem ce zice 1].

La puțul 2 avem in lucru stația 

din războiul din 1877—1878, o com
panie de onoare prezintă onorul. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu tre
ce în revistă compania aliniată. 
Răsună imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și ale 
Republicii Populare Bulgaria.

înalții oaspeți români și condu
cătorii de partid și de stat bulgari 
care-i însoțesc iau Ioc în tribuna 
oficială instalată în piață. Delega
ția de partid și guvernamentală a 
țării- noastre este salutată cu căldu
ră de președintele sfatului popular 
al orașului Plevna, Luben Nacev. In 
numele delegației noastre, salntînd 
participant!! la miting, a luat cu
vin tul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Locuitorii Plevnei, care umpleau 
Piața Roșie și toate străzile apro
piate, au ovaționat îndelung pen
tru prietenia frățească româno- 
bulgară.

După încheierea mitingului,, de
legația de partid și guvernamentală 
a țării noastre a vizitat Mausoleul 
eroilor de la Plevna. In semn de 
adincă cinstire a memoriei celor 
ce s-au jertfit pentru o cauză 
dreaptă, membrii delegației au de
pus la mausoleu o coroană de flori 
și au semnat în cartea de onoare.

☆
In după-amiaza aceleiași zile, 

delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Todor Jivkov și persoa
nele care îi însoțesc, au vizitat 
Mausoleul eroilor români de la 
Grivița.

Delegația română a depus o co
roană de flori la Mausoleu și a 
semnat în cartea de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer au sădit doi 
brazi în parcul din fata Mauso
leului, după care delegația a vi
zitat monumentele care evocă fi
gurile luptătorilor care au căzut 
vitejește pe cîmpul de bătălie.

In Gospodăria cooperativă dfț 
muncă „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
a avut loc un miting consacrat 
prieteniei româno-bulgare.

Au rostit cuvîntări Ștefan Di
mitrov, secretar al comitetului co
munal de partid și tovarășul Vir
gil Trofin.

In aceeași seară delegația româ
nă s-a întors la Sofia.

ai C.C. al P.C.R. și G.C.S., reprezen
tanți ai secretariatului general al 
Consiliului de Miniștri, Comitetului 
de Stat al Planificării, tovarăși din 
conducerile exploatărilor miniere 
din Valea Jiului și I. M. Țebea, 
activiști de partid, sindicat și 
U.T.C.

In cadrul discuțiilor purtate s-au 
analizat posibilitățile existente la 
unități privind realizarea indicato
rilor de plan în viitorul an și au 
fost prezentate propuneri pentru 
îmbunătățirea activității economice 
în ansamblu.

de întoarcere a funicularului de 
steril și cele două bazine de 500 
m c. La prima se toarnă cadrele 
de beton armat, la cea de-a doua 
se sapă cu va bazinelor. $i aici 
sîntem în Intîrziere. Cauza întîr-' 
zierii la bazine este că în docu
mentație nu a fost prevăzut cum 
se va face aprovizionarea cu ma
teriale, bazinele aflîndu-se ampla
sate pe o cotă greu accesibilă.

La puțul 3, din trei lucrări de 
executat — bazinele de apă pen
tru rambleu, instalația de conca
sare și turnul de răcire — pînă 
în prezent nu a fost atacată nici 
una deoarece nu ne-a fost predat 
amplasamentul.

Deci aceasta este situația actuală 
a lucrărilor de construcții. Ce spun 
montorii ?

La puțul 1 — spune maistrul de 
montaje Szekely Francisc — am 
terminat în întregime lucrările me-

I. CIOCLEI
(Continuare în pag. 3-a)



» STEAGUL ROȘU

Г CASA Я LOCALITATEA TA 
CUM LE ÎNGRIJEȘTI ?

La baza succeselor — sarcini bine definite
fo ЫШгагев spatiilor de lecuit 

și asigurarea respectării regulilor 
de conviețuire, comitetele de lo
catori au un ro) important- Tințpd 
еемм de acest lucru, îp tecalitd 
tile Văii Ciulul s-a trecut Mfnnt 
ІА organizarea comitetelor de lo
catari. Avînd atribuții bitp* de- 
teriainate îp privințe Ііадгііігіі spa- 
țiitor de lecuit, comitetele de lo
catari var putea desfășura a acti
vitate rodnică ta buna îngrijire și 
păstrarea părților folosite Jn go- 
nun

In acest sens, tje-eun «dresat Ja 
dai dintre tovarășii aleși in comi
tetele de leeateri din Lupeni și 
Uricani eerindu-le să ne vorbeas
că despre felul în care și-au pro- 
g»s să-și îndeplinească sarcinile 
ce le revin,
■ NEMEȘ IOAN, responsabil al 
gomitetulgi de locatari de Ia blo- 
CUl X, cartierul ViscQza :

— Deși comitetele de blocuri 
nu aveau atribuțiile determinate 
de lege, noi w obținut și înainte

Proschinitariu
(jurnal de drum)
■ La 9 adunare de popprenL aîUnd. 
unele lucruri ne la locul lor, am 
purces la drum, Să-mi vadă ochii 
ce n-au vrut să-mi creadă urechile. 
Purcps-a®, așa dar, Ia drum, din 
Petroșani spre Lupeni. Case noi 
щі-ац ieșit jn cale, peste tot, vor- 
bindu-mi de hărnicia poporepilor. 
Le-am privit fericit că tot mai 
mîndră și mai înfloritoare devine 
Valea noastră- Ajuns in Lupeni 
tare m-am bucurat cînd am văzut 
cd ne. așteaptă un car, de asta dată 
*iu unul care fuge pe șine de fier, 
ci din acela cu roți de cauciuc. 
Dar mi-a fost dat șă mi se curme 
bucuria foarte curînd, ailind că 
nu este „locala" ci acei care pur
cede pe Vale -in sus. Și cum vro
iam șfl rămîn o vreme în Lupeni. 
de unde mi-a venit zvon de lu
cruri necrezute, am purces Ia drum 
pe Jos spre inima eetâtli-

Pornit pe Braia in sus, numai 
după cijiva pași de drum, am dat 
de o mîndrete de grădină cu btîie 
făcute din flori. Aici ședeau po
porani și poporence pe iaițe din 
acelea de le spune bănci, Par ce 
mi-a tost dat sa văd, nu-mi vine 
nici acum Să cred. Qpt înaripate 
аіЬефіидиІеаи de zor iarba și 
florile scop nd arte un ga. ga, de 
toată-, surzenia, Am rămas tasu
lui pg lovit, văzind că poporana 
de pe idili parcă nici nu ie ve
deau. pici nu le auzeau (și doar 
9І au durat miluire! ea de grădină).

Cu inima înăcrită de cele vă
zute mi-am grăbit pașii să ajung 
mai eurtnd unde vroiam: la blo
curile tewuite astă primăvară, a- 
dici la acele din cartierul Braia. 
care au numele в 1, в z в з. 
G 1, G 2 și d. Aici, altă supărare. 
Aicj nu gm zărit nici o floare, 
nici un ancei de iarbă, ori un 
locșor aranjat pentru joacă capi
ilor, pun de năduf mi-am. zis; 
care aici nu stau gospodari ? Qrt 
de aceste ьіодцгі or fi uitat gos
podarii de ia sfatul popular i Du
pă cum se arata, pare a fi și una 
si alta.

Supărat din cale afară de cele 
Văzute am luat hotărirea de a a- 
mina călătoria pe Vale jn sus și 
a purcede să scriu proschinitariu/ 
celor văzute in scutta-im ședere 
1П Lupeni. Am iăcut aceasta spre 
luare aminte pentru toii gospoda
rii negospodari.

Iq oroscMnitaristal 
VASILE ADWMULUI

pentru conformitate 
MICA MARGARETA 

bune rezultate in Păstrarea spa
tiilor do lecuit. Ne-o® îngrijit de 
zugrăvirea și înfrumusețarea cosei 
scărilor — acțiune 1» care am 
mobilizat toți locatarii —, ne-am 
PteDCupet de respectarea bunel 
conviețuiri și срівЬегОД cu comi
sia de femei din clădirea $n care 
locuim ar» reușit să cîștigărp dra
pel de bloc fruntaș. Am pus ac
cent in munca noastră pe lămurirea 
fiecărui Ipcatdr cș să-și îngrijească 
apartamentul, șă repare la timp 
defecțiunile ivite —- micile strică- 
ciupi ■— ța sfi nu șe ajungă la 
deteriorări ale spațiului ІоедЦѵ. 

Si rezultatul ne bucură in 
primul rind pe noi, stăpinii aces
tor frumoase apartamente. Poște 
de apese, 9® fort inveștiț din Bpu 
cu încrederea vecinilor mei de a- 
partament, ea împreună cu tova
rășii Platen Ambrozie, Gașpar Lu
dovic, Ticiu Elepg și Nemeș Ma
ria deputata noastră — să du
cem le îndeplinire sarcinile care 
Stau în fata comitetului de locatari.

Bazindu-ne pe participarea ac
tivă a fiecărui locatar, am pornit 
la înfăptuirea planului pe care 
l-am întocmit cu obiective pripi
se. Am început cu copiii care ne 
mai dau de lucru — în joaca lor 
prgvocjpd unele stricăciuni și ne- 
respectlnd liniștea- Am ținut o 
ședință cu ei. Pionierilor șl școla
rilor’ le,am cerut, ca în timpul li
ber să se ocupe de frățiorii și , 
surioarele lor, iar pe părinți i-am 
solicitat să sădească în inimile 
micilpr locatari grija pentru lot 
ее s-a ereat ea viata lor și a noas
tră să fie tot mai frumoasă.

O cerere căreia trebuie 
să i se dea curs

Ceigțeanui Truță loan locuiește 
în imobilul nr 1 din cartierul „a 
Martie" din Petrila. La fel ca Șl 
vecinii săi, el ocupă un aparta
ment spațios și confortabil așa 
încit are create toate condițiile ea 
să dueă e viață tihnită. Dar Truță 
Ioan nu se împacă eu normele de 
conviețuire. De aceea, în cadrul 
recentelor alegeri ale comitetelor 
de locatari care s-au ținui în a- 
eest eartier, mai multi locatari au 
cerut ca Trută să lie evacuat din 
clădirea nr. 7 pentru eă le tulbură 
liniștea.

Atit tovarășa Jorza Livia. res
ponsabila scării nr. 1, alt și tova

rășul Stoica Isac, deputatul circum
scripției respective, au arătat ей 
Truță loan a provocat în Шві mul-

Gospodărirea șl estetica orașului în atenția cetățenilor
Zilele acestea în Vulcan ș-au 

încheiat adunările generale ale lo
catarilor in cadrul cărora s-au ales 
comitetele de locatari- Situația în
cheiată arată că au fost alese 38 
comitete îp care au fost cuprinși 
pește 200 de cetățepi. Ceea ce 
trebuie relevat e faptul că In a- 
ceste adunări, la care au partici
pat, un mare număr de oameni ai 
muncii, au luat cuvintul aproape 100 
de perseane- Discuțiile purtate au 
arăt® că locuitorii Vulcanului sînt 
preocupați de îmbunătățirea gos
podăririi localității, de aspectul 
eltetic «1 clădirilor șî ștrltiler- De 
elitei, propunerile făcute eu țin
tit tocmai aceste probleme.

Luînd cuvintui, locatarii 
ceanu Olimpia și Marko Alexan
dru au arătat c# intre blocurile 
C, D 4, D 7, E nord aleile nu sînt

Tovarășul RATA GHBORGHE, 
miner pensionar din orașul Uri- 
carii ne-a spui următoarele >

— UrlceniuL ««te cel «ai tlRlr 
«ras «1 Văii Jiului, Nel, locatarii 
săi, na mlndflm cu acest fapt, îm
preună cu familia am fost printre 
primii locatari ai acestei așeztri 
minereați «I, firesc, inima ®l-« «al
iat de bucurie cu fiecare noul 
clădire Inlltei#, eu fiecare familie 
mutata in сШ nou#,

Caso in care locuiesc poartă 
numărul 12, ier la acțiuni gospo
dărești «intern hotarlti «li fi® prin
tre primii, Cu ajutorul grupei d* 
partid sperăm să și fim- in acest 
scop comitetul de locatari nou 
ales, din care fac și eu parte, șl«a 
întocmit un plan concret de acti
vitate, cere prevede printre altele, 
organizarea de acțiuni pentru cu
rățirea dependințelor din subsolul 
clădirii in care locuim, urmărirea 
respectării cu strictete de către 
gospodine a graficului de curățe
nie pentru ceea scărilor șl spatiile 
folosite In comun, a bunel Intel*’ 
geri între locatari și achitarea la 
ti®» a taxelor, cum țînt chiria, lu
mina. Intrucît în anumite perioa
de de timp locatarii de la etajul 

ді duț npșș de apă din cauza pre
siunii mici, ne-șip propus șă luă® 
legătură cu administrația de blo
curi a orașului Uricani, să ne spri
jine în rezolvarea acestei proble
me acute amenajînd în beci o în
căpere dotată cu robinete, de unde 
că se postă procura apa necesară,

Mulțumind celor doi interlocu
tori pentru răspunsurile date le-am 
urat activitate spornică In exerci
tarea atribuțiilor comitetelor de 
locatari din care fac p«țe.

te rinduri scandal deranjînd, u- 
negri chiar noaptea, odihna veci
nilor- Nemulțumiți, aceștia au cău
tat, țn mai multe rinduri. să Stea 
de vorba cu el, bau atras atenția 
să se potolească, dar fără rezultat. 
El n-ă vrut să-și plece urechea la 
rugămințile ce i s-au adresat. Con
siderând că șederea sa Pe mai de
parte în aceasta clădire пц mai 
poate ii suportată, locatarii au 
cerut ca Sfatul popular al orașului 
Petrila șă ia măsuri de evacuare 
a lui Truță log» din apartamentul 
pe care.) ocupă în prezent, Aceș, 
tei cereri, pe deplin justificată, 
slatul populat din Petrila trebuie 
șă-î dțe curs netntîrziat.

N. COSTESCU

luminate fapt ce îngreunează noap
tea circulația pietonilor. Locatarii 
«U ceruț ș< șe acorde o mai mare 
grijă executării unor reparații de 
Către I.L-L. Tovarășa Szakacs Mag
dalena, locatara apartamentului pr. 
13 din clădirea cu pr. 64 de pe 
strada Republicii a cerut ca admi
nistratorul di» partea I.L.L. să 
treacă mai des pe la blocurile 
ce i s-au încredințat deoarece în 
Ultimele țrei luni nimeni nu i-a 
văzut fața-

Mai multi cetățeni au arătat că 
IX,L-*ui nu ia măsuri să *e repare 
acoperișul clădirii »r. 2S din «tra
de Republicii,

Q propunere, de care trebuie să 
se țină seama, a făcut tovarășa 
Tampa Luiza: si se repare ușile 
clădirilor înainte de venirea tim
pului friguros. Astfel s-ar veni în

Locatarii clădirii nr. I din cartierul „8 Martie" — Petrila (în 
clișeu) au ales, în cadrul adunării generale ținută recent, comitetul 
de clădire.

MLiJLXSlIlI — PIIOPINERI
Jn adunările ce s-au tinut re

cent în toate localitățile Văii Jiu
lui, oamenii muncii au arătat u- 
ne]e neajunsuri existente în gos
podărirea cartierelor și au venit 
cu propuneri. Iată eîtevș dm a- 
cestea făcute de locatarii cartie
rului .,3 Martie" din Petrila.

• Tovarășul Vladislav loan, lo
catarul apartamentului nr, 23 al 
.clădirii nr. 1 a propus ea Secția 
din Petroșani a I.R.E.H, să racor
deze iluminatul clădirii respecti
ve la stația de transformare din 
apropiere. In prezent, din cauza 
eețttralei termice care se a- 
liroentează de la aceeași sursă de 
curent, la unele ore, clădirea res
pectivă n-are lumină electrică-

• Maj multi cetățeni au propus 
să se procure, prin contribuția lo
ca! arilor imobilelor nr- 5, 6, 7, 8 
si celelalte, recipientele necesare 
colectării gunoaielor menajere. De 
asemenea, s-a cerut ca I.C.O. să

Un contract nerespectat
Pentru dotarea școlii generale 

din satul Firizoni cu tgt mobilie
rul necesar, ipcă in anul 1964. 
prin contribuție voluntară s-au a 
dunat fondurile, iar Sfatul popu
lar al orașului Uricani a contrac
tat cu I.O.I.L. Petroșani executa
rea mobilierului. Era vorba de 
eîteva catedre, un dulap, o bi
bliotecă și scaune- A trecut un 

ajutorul celor Ce locuiesc la par
terul imobilelor și care se plîng 
mereu de curent și frig.

Problema aspectului exterior al 
blocurilor și împrejurimilor aces
tora а fost, de asemenea, in cen
trul discuțiilor. Tovarășii Sicoi 
Nicolae, Gavriliu Laura, Kelemen 
Francisc și alții au acordat în 
discuții o mare atenție curățeniei 
și aspectului estetic al împrejurimi
lor clădirilor în care locuiesc.

— Cum să păstrăm curățenia — 
a spus deputata Gavriliu Laura — 
cînd unii locatari aruncă gunoiul 
pe geam între blocuri, scutură co
voarele tot pe gea® fără Si tină 
seama că geamul vecinului e des
chis și praful pătrunde în camere.

— Nivelarea terenului din spa
tele clădirii nr. 62 de pe strada 
Republicii, aducerea unor reci

acorde o mai mare grijă colectării 
gunoaielor care, uneori, nu sînt 
ridicate multe zile în șir.

• La clădirea nr. Э, a relevat 
tovarășul Miller Anton, apa nu are 
presiune și nu ajunge pînă la eta
jul IV. I.C.O. ar trebui să stabi
lească ce se poate face pentru ca 
cetățenii acestui imobil să aibă 
apă. In aceeași adunare cetățenii 
au arătat că unele imobile din 
partea nordică a cartierului duc 
lipsă totală de apă caldă.

• Multe din problemele ridica
te de locatari vizează șantierul 
de construcții Petrila. Așa de pil
dă, cei ce locuiesc în imobilul nr. 
11 al aceluiași cartier au arătat 
că pe scările 1, 2 șj 3 nu există 
instalație electrică de iluminat, 
fapt care le îngreunează deplasa
rea pe scări. Tot ei au cerut con
structorilor să termine, înainte de 
venirea timpului friguros, finisa
rea exterioară a clădirii.

an școlar de atunci (anul 1964— 
1965), iar acum a început altul, 
dar I.O.I.L. ni^i pînă în prezent 
nu a executat comanda făcută, nu- 
a onorat contractul sus amintit.

Pînă cînd să se tot aștepte exe
cutarea mobilierului necesar pen
tru școala din Firizoni î

MOGOȘ IOAN

pient pentru gupoi sînt absolut 
necesare peptru a da un aspect 
estetic împrejurimilor blocurilor, a 
arătat locatarul Sicoi Nicdae In 
cuvintui său.

Vorbitorii au propus să se a- 
menajeze. prin muncă patriotică, 
U,n teren de sport pentru tineri 
pe spațiul viran din spatele libră
riei Și altele.

Discuțiile vii, interesul manifes
tat de cetățeni fată de problemele 
gospodărești dovedește grija lor 
pentru îmbunătățirea gospodăririi 
Vulcanului.

Organele vizate trebui® să tină 
seama de propunerile cetățenilor 
și să ia măsuri operative pentru 
soluționarea lor.

M. CHIOREANU



9wa«w new

Bani risipifi
Ptatru g mai justă folgpire a 

parcului de vagoane, există stabi
liți timpi da staționare a acestora 
la încărcare-descărcare pentru fie
care fel de marfă. Majoritatea în
treprinderilor se străduiesc să res
pecte întocmai acești timpi si chiar 
să-i reducă atunci cînd există po- 
«ibilltalL Mai sjpt însă unele în
treprinderi care, datorită unei sla
be organizări a muncii, depășesc 
timpii fixați plătind penalizări ca
re cresc prpgresiv și care duc la 
creșterea prețului de cpșt al pro
duselor întreprinderilor Jn cauză, i 

In luna august, întreprinderile din 
Valea Jiului ap avut 6 032 ore de
pășiri la încărcare-descărcare la 
U» număr de 342 vagoane, pentru 
care ap plătit 138 000 lei penali
zări — locații. In fruntea între
prinderilor care depășesc terme
nele de descărcare se numără 
T.R.C.H. La rampele diferitelor 
șantiere, un număr de 220 vagoa
ne au depășit timpul tarifar de 
descărcare cu 4 973 ore, piătindu- • 

•așe locații în sjțmă de 116 210 lei.
Conducerile șantierelor încearcă 

să justifice depășirea timpilor de 
descărcare cu diferite motive. Dar 
aceaștă stare de lucruri se repetă 
cu regularitate de ani de zile și 
nimeni din conducerea construc
țiilor nu ia măsuri pentru lichida
rea cauzelor care produc depășirea 
orelor de descărcare a vagoanelor. 
Intrucit nu există un „FOND SPE
CIAL" pentru plata locațiilor, su
mele plătite fac să crească prețul 
de cost qi fiecărui apartament con
struit. Astfel, de la 1 ianuarie pî- 
nă la 31 august 1965, stațiilor Lu- 
peni, Vulcan și Livezeni li s-au 
plătit drept locație suma de 321 100 
lei pentru depășirea orelor de des
cărcare a vagoanelor; cu aeeaștă 
sumă s-ar fi putut construi un 
număr de 8—10 apartamente 1

Credem că acest lucru ar trebui 
să dea de gîndit serios conduceri
lor șantierelor de construcții din 
Valea Jiului, iar pe viitor să se ia 
măsuri pentru respectarea întocmai 
a timpilor de descărcare prevăzuți. 
Doar locațiile, pe lingă faptul că 
contribuie la creșterea prețului de 
cost, au repercusiuni și asupra 
muncii la calea ferată pentru că 
vagoanele stau și așteaptă rîndul 
ia descărcare în timp ce alte în
treprinderi așteaptă... sosirea va
goanelor.

Semne de întrebare № DRfa
(Urmare din pag, f-a)

canice de la casa mașinii și turn. 
Nu a fost terminată instalația e- 
lectrică de forță și beneficiarul nu 
ne-a livrat încă cele două molete 
pentru turn, coliviile și opritoarele 
\de Ia rampa puțului.

Deci, aici vina întîrziefii se îm
parte între constructor! și benefi
ciar. Și cînd te gîndești că insta
lația de forță nu s-a terminat din 
lipsa unor cabluri care tot lipsă 
erau și acum o lună și ceva, că 
deși a fost timp suficient benefi 
ciarui nu și-a îndeplinit obligațiile 
contractuale I

— La funicularul de steril și sta 
tia de concasare — spune maistrul 
de montaj Hideg Bazil —- situația 
se prezintă astfel : au fost ridicați 
in întregime pilonii funicularului 
se montează in prezent podurile 
da cuplare și decuplare în stația 
de acționare, iar in stația de con
casare a sterilului se execută lu
crări mărunte. Și la una și la alta 
am avea posibilități să lucrăm din 
plin. Dar confecțiile metalice pen
tru echiparea pilonilor și a stației 
comandate încă din luna februarie 
ia U.R.U.M.P., n-au sosit nici pînfi 
in prezent. La statia de concasare 
lipsesc din utilaje; două mese de 
dozare, o bandă de claubaj și un 
elevator. Vedeți deci, că deși am 
putea lucra din plin, nu avem to
tuși ce lucra

Iată că în discuție, pe lîngă 
cele două părți contractante aflate 
mereu într-un steril pseudo-con- 
flict, a mai intervenit una țâre 
nu și-a îndeplinit Ia termen obli
gațiile ; U.R.U.M.P Să fie adevărat 
că în aproape 7 luni această uni
tate n-a reușit să găsească timpul 
necesar pentru a executa niște co
menzi a căror importantă se cu
noștea destul de bine? Credem 
mai curînd că atît I.C.M.M. cit și 
U.R.U.M.p. nu s-au „deranjat" de 
loc unii pe alții așteptînd (de unde 
oare?) o rezolvare de la sine a 
situației-

Un raport nejusfificat 
între cauză și elect

Dacă așa stau lucrurile la pu
țul 1 și 2 ce se întîmplă Ia pu
țul 3 ? Nu se întîmplă nimic, pen
tru că așa după cum spunea 

maișțrul principal Gljțorghe Pupi
tru, d'n cele trți IgcrSri (țf]ate 
ta plan, pină ju luna șapîembri* 
nu a fost atacată niciuna. Cauze; 
nu a fost predat amplasamentul 
de către beneficiar, Deși de netp- 
lerat, e totuși adevărat. Ce enigme 
va fi trebuind să dezlege benefi
ciarul în legătură cu amplasarea 
celor trei lucrări nu mai știm. 
Știm doar atit: că documentația 
și finanțarea lucrărilor au fost re
glementate încă din lupa mai aci 
Amplasamentul unora e ocupat eu 
materiale de către mina Dllja, iar 
acolo unde se putea întreprinde 
ceva nu s-au predat anexele și 
bornele de nivel, obligație aparti- 
nînd sută la sută beneficiarului. 
Ce a întreprins în lcgătpră CU g- 
reste lucrări constructorul, I.C.M.M. ? 
Ce putea să întreprindă î Existind 
proiectele, existînd finanțare se 
mteau fasona armăturile pentru 
cadrele de beton armat ale sta
ției de concasare, panourile pentru 
cofraje, cintrele pentru bazinele 
de apă. Proiectul fiind aprobat, 
suprastructura rămtaca aceeași 
oriunde s-ar fl amplasat lucrări 
x făcut acest lucru cenștruetarul ? 

Nu,
După cum se vede, vinovat! de 

stadiul rămas in urmă in care se 
află lucrările de la cele trei punc
te de lucru de Ia Dîlja Mare se 
face în egală măsură și benefi
ciarul și constructorul. Timpul bun 
pentru desfășurarea unei ofensive 
importante aproape că a treeut. 
Ceea ce nu s-a executat în condi
ții de timp favorabil va trebui e- 
xecutat acum în condiții grele de 
toamnă și de iarnă. Dacă nu se 
vor lua toate măsurile pentru ter
minarea acestor lucrări încă tn a
nul acesta, ele vor rămlne ea un 
balast pentru activitatea viitoare 
și o vor trage înapoi. Știm, cu a- 
ceasta n-am spus un lucru nou, dar 
era necesar de amintit pentru că 
nici una din părțile interesate nu 
a învățat din greșelile trecutului.

Minerii dîljeni așteaptă de la 
constructori să le dea în folosință 
cit mâi repede aceste lucrări de 
care ei au atît de tnare nevoie pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
ce le revin in anul acesta și în 
anii viitori. Către aceasta trebuie 
să se canalizeze neîntîrziat efortu
rile unite ale celor două unități 
— I.C.M.M. și E.D.M.N.

Brigadterul de la „urgente"
Are mtfbă/i ageie, ѵіов№ Și 

vorbește măturai; statura-1 potri
vită, ochii albașlri-verzui, ci lev a 
tire argintii in păț. Așa ți se pre
zintă Butnaru Victor, minerul 
fruntaș, conducătorul unei brigăzi 
destoinice la cel mai mare sector 
al minei Lupe ni — sectorul UI.

In copilărie visa să se facă a- 
vialor. A fi urmai un timp «coala 
de planorism. Intimplarea a făcut 
Insă ți nu ajungă la «coaja de 
țbor cu motor. 
Аьа că în toam
na lui '56 vine 
la Lupani, ia 
mină.

Bgtnaru este 
omul care dacă 
se hotărăște 
pentru ceva a- 
poi e greu fă-1 
mai abată cine
va din drum. Si 
atunci, in urma 
cu nouă ani, a 
luat hotdUrea 
să te calif fee. 
să învețe ca sd 
ajungă miner., 
Muncea CU tra
gere de inimă 
și toți brigadie
rii din swtgr 
daregu șă le fie ortac vagonetarul 
cel vioi și isteț. După-amiază, 
Victor iți lua cărțile, caietele și 
pieca la școală. După doi ani de 
Învățătură sîrguincioasă absolvă 
cursul de mineri cu media gene
rală 3. Nu după mult timp t se 
încredințează conducerea unei bri
găzi In toamna anului 1963 este 
primit direct in tlndurile membri
lor de part’d. Iți amintește ți azi 
cit de fruntaș au vorbit comuniștii 
din șepior. sfaturile care i le-au dat.

II rpg pe Butnaru sg-mi vor
bească deșpre munca sa de bri
gadier, despre realizările brigăzii.

— Reușim să ne facem datoria 
mulțumitor. înaintăm în, jurul a 
SG—100 metri liniari pe lună. Am 
tn brigadă oameni care se pricep 
să execute ori ce fel de lucrări.

Exploatarea minieră ANINOASA
ORGANIZEAZĂ AZI 16 SEPTEMBRIE 1965, UN CONCURS 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

I
. maiștri minieri principali
— maiștri eleciro-mecanici principali

— maiștri minieri
— maistru elecfro-mecanicSFATUL POPULAR AL ORAȘULUI REGIONAL PETROȘANI 

SECȚIA SĂNĂTATE ȘI PREVEDERI SOCIALE
A W U W Ț 1

ABSOLVENȚII ȘCOLII MEDII din localitățile Văii Jiului, cu 
sau fgră diplomă de maturitate, "CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE 
LA ȘCOALA TEHNICĂ SANITARĂ HUNEDOARA PENTRU A 
URMA CURSURILE DE ASISTENȚI MEDICALI, OBSTRETICĂ-GINE- 
COLOGIE, FARMACIE SE POT ADRESA SECȚIEI SĂNĂTATE ȘI 
PREVEDERI SOCIALE PETROȘANI. Se primesc și băieți pentru 
secția medicală și farmacie.

EXAMENUL DE ADMITERE ARE LOC LA 24 SEPTEMBRIE 
1965 ORA 8 DIMINEAȚA LA SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI 
REGIONAL HUNEDOARA.

— La cine vă re ier iți ț
— la minerii Ciprign Pavel și 

Busuioc Stan, la ajutorul de mi
ner Cristea Amos, la vagoneta
rii losub Petru, Coricovac Nico- 
iae și Cojocaru Constantin. Lu
crăm mai de mult împreună, ne 
cunoaștem bine; sînt băieți pri
ceput i, ascultători și dișcipitng e 
la înălțime.

împreună eu ortacii săi, But
naru sapă preabatajei adică d9S‘ 

chide drum pen
tru abatajele 
frontale. Datorită 
experienței do- 
bindiie. acest 
mic colectiv tre
ce azi drept 
specialist în e- 
xecutarea de 
preabataje sus
ținute metalic. 
Cînd trebuie 
deschis urgent 
un abataj se 
face apel la oa
menii iui But
naru. încrederea 
care le-a fost 
acordată n-au 
dezmint it-o : sar
cina de pian 
lunară este de

pășită eu 5—11 procente, randa
mentul planificat cu f—1,20 tone 
pe post, jar calitatea preabataje- 
lor este ,,prima". Și munca le-a 
fost prețuită așa cum se cuvine-, 
doi ani de-a rîndul brigăzii f-g 
fost inmînată diploma de frun
tașă, iar ortacilor lui Victor, ste
lele purpurii de fruntași In în
trecerea socialistă.

La sfirșitul lui august, brigadă 
a primit iar o sarcină urgentă t 

să sape preabatajul nr. 213 vest. 
Aici vor fi plasați frontaliștii iu! 
Petre Constantin. Pentru prima 
oară in Valea Jiului, abatajul va 

li susținut cu stilpi „feromatici" — 
armături ușoare, inoxidabile, re
zistente. După încheierea pregăti
rilor de la 3 vest brigada lui 
Butnaru este așteptată la o altă 
lucrare, foarte probabil, urgentă.., 

FRANCISC VETRQ

Fierar-betoniștii din brigada lui Osvald loan, pregătesc armături pentru glisarea unui ngu 
bloc cu 9 etaje pe șantierul Petrila.

PROGRAM DE RADIO
17 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece patriotice; 5,15 
Jurnalul satelor; 5,25 Mici piese 
instrumentale; 5,45 „Așa-i jocul pe 
la noi"; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 „In ritm de 
passodgble"; 6,35 Valsuri; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 Portrete muzicale;
7,30 Sfatul medicului: Alimentația 
rațională a școlarului; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7,45 Muzică ușoară; 
8,00 Sumarul presei; 8,06 Tineri 
interpret de muzică populară; 
8,35 Danșyrj simfonice; 9,00 La 
microfon, melodia preferată; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Teatru la 
microfon: „Steaua polară" de 
Sergiu Fărcășan; 11,27 Melodii 
populare din diferite regiuni ale 
țării; 12,00 Buletin de știri; 12,33 

Muzică ușoară; 13,00 Fragmente 
din opera „Nunta lui Figaro" de 
Mozart; 14,00 Buletin de știri; 14,10 
Cîntece și jocuri populare; 15,00 
Melodii vesele,- 15,45 Cînță Erna 
Berger — arii din opere; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Melodii popu
lare interpretate de Nicu Stănes- 
cu; 16,30 Emisiune de basme,- 
17,00 Cu muzica ușoară pe meri
dianele globului; 17,30 In slujba 
patriei; 18,00 Dirt dele mai cunos
cute melodii populare; 18,30 Mu
zică ușoară de H Mălineanu; 18,50 
Tribuna radio, 19,00 Caleidoscop 
muzical; 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Cîntă Elvis Presley șl su
rorile Clark; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 „Scrinul сц amintiri" 
— muzică ușoară; 21,15 Lectură 
dramatizată din romanul „Citadela" 

de A- J. Cronin,- 21,45 Cîntă or
chestra „Barbu Lăutaru" a Filar
monicii de stat „Geqrge Enescu"; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Pagini din 
creația beethoveniană; 23,00 Me
lodii pentru ore tîrzll; 23,50 Bule
tin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Mejodia „Estrelita" de 
Ponce,- 7,50 Selecțiuni din operete;
8,30 Intîlnire cu interprets prefe
rați; 9,00 Buletin de știri» 9,Q3 
Cîntece de dragoste și jocuri 
populare,- 9,30 Radjoracheta pio
nierilor; 10,30 Din melodiile so
liștilor și orchestrelor de muzieă 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 „Spre noi victorii șoțiăliște" 
— program de cîntece; 11,15 „Fes
tival Viena 1965"; 11,43 Piesa pen
tru vioară de Wienjawșki; 12,00 
Muzică din operete „Culegătorii 
de stele" de Florin Comișel; 12,30 
Tinere talente,- 13,00 Buletin de 

știri,- 13,03 Pieee distractive inter
pretate de fanfară; 13,15 La mi
crofon soliștii de muzică ușoară 
Marieta Bătrînu și Valentin Baciu;
13,30 Limba noastră; 13,40 Concert 
de prins; 14,36 Mușjcă de estradă; 
15,0Q Buletin de ștfti; 15,10 Arii 
din opere interpretate de Boris 
Cristoff; 15,30 Din țările socialiste,- 
16,00 „Dobroge, mîndră grădină" 
— emisiune de muzică populară; 
16,2Q Sport; 17,00 Radiojurnal; 
1745 Arii din opere interpretate 
d$ Livia Lișeanu,- 17,30 Sfatul me
dicului : Alimentația rațională a 
școlarului; 17,35 Anunțuri, recla
me, muzică; 18,00 Suita clmpe- 
nească „Ogoare înfrățite" de 
Gheorghe DImitrescu; 18,25 Pa
gini din opereta „Oklahoma" de 
Rodgărș; 19,® Buletin de știri; 
19,05 Recunoașteți melodia?; 19,30 
Colegi de liceu; 19,50 Despre 
jazz; 20,35 Melpdil populare inter
pretate dp Tralan Uilțcan, Ale

xandru Țîtruș șl Ion Zlotea; 21,00 
Radiojurnal. Sport; 21,20 Muzică 
ușoară și de dans; 22,02 Recital 
de operă : Virginia Zeani și Ni
cola Rossi Lemeny,- 22.30 Actorul 
Victor Rebengiuc recită din ver
surile sale preferate; 22,40 Melo
dii dragi; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Pagini orchestrale din ope
re,- 23,50 Melodii în noapte; 0,52 
Buletin de știri.

Cinematografe
17 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dați-mi condica de reclamați!,- 
REPUBLICA: Domnul; LONEA: 
Laleaua neagră; ANINOASA: Se
dusă și abandonată; VULCAN: 
Pădurea spînzuraților — seria I-II; 
BĂRBĂTENI: Străinul — seria І-П; 
URICANI: Șeful.
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Prezente românești
VARȘOVIA 15. Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite :

La Varșovia s-a deschis primul 
Congres internațional de arheolo
gie slavă la care participă 500 de 
oameni de știință polonezi și 
străini. Din Republica Socialistă 
România la Congres participă o 
delegație in frunte cu prof. dr. Ipn 
Nestor, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste
România.

☆

LONDRA 15. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite:

La Dun Laoghaire (Irlanda) se 
desfășoară lucrările celui de-al 
Ш-lea Simpozion al Comitetului 
internațional pentru animalele de 
laborator (C.I.A.L.) de pe lingă 
U.N.E.S.C.O., pe ordinea de zi fi- 
gurînd probleme actuale ale folo
sirii științifice a animalelor de la
borator. La discuțiile conferinței 
iau parte specialiști și oameni de 
știință din 26 de țări. Din Repu
blica Socialistă România participă

iDtrevedere CaamanD-liotloji
SANTO DOMINGO 15 (Ager

pres).
Colonelul Francisco Caamano, 

însoțit de Manuel Monteș, fost 
ministru al forțelor armate în gu
vernul constitutionalist, l-a vizitat 
pentru prima dată pe președintele 
guvernului provizoriu al Republi-. 
cil Dominicane, Garcia Godoy. In 
cursul unei scurte întrevederi cu 
reprezentanții presei, Caamano a 
declarat că 10 000 de combatanți 
din zona constituționalistă a capi
talei s-au și întors la locuințele 
lor și că predarea armelor va fi 
terminată în cursul acestei săptă- 
mîni. Agenția France Presse rela
tează că guvernul provizoriu in
tenționează să numească o comi
sie însărcinată cu anchetarea „ac
telor de violență comise împotri
va populației civile". Această mă
sură va fi luată în urma unor 
ciocniri care au avut loc în regiu
nile Gibao și Barahona și care 
s-au soldat cu morți și răniți.

Congresul national 
al partidului lui Chombe
LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). 
Primul ministru al Congoului, 

Moise Chombe, a făcut cunoscut 
că între 16 și 18 septembrie va 
avea loc la Leopoldville un im
portant congres național al parti
dului său „Convenția națională 
congoleză" (Conaco). El a mențio-

ROMA. Se crede că un grup de 
savanți italieni, condus de profe
sorul Brenno Babudieri de la In
stitutul superior al sănătății ar fi 
reușit să identifice virusul hepati
tei infecțioase. Savanții încearcă 
în prezent să-I cultive și să-1 
izoleze.

Intr-un comunicat publicat de 
Ministerul Sănătății se arată că a- 
ceste cercelări constituie un prim 
rezultat pe calea identificării în 
mod sigur a virusului de hepatită 
infecțioasă.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
nunță că, la invitația P.M.S.U., Ia 
Budapesta a sosit o delegație a 
Partidului socialist din Japonia, 
care va studia probleme ale agri
culturii ungare.

MADRID. La chemarea organi
zațiilor opoziției democratice anti- 
franchiste din Spania, Ia Barcelo
na a avut loc o demonstrație an
tifascistă de masă. 

conferențiarul universitar dr. Ni- 
colae Simionescu de la Institutul 
de endocrinologie. Participanții la 
simpozion au primit cu deosebit 

interes referatul reprezentantului 
român despre „Modelele chirurgi
cale experimentale in endocrinolo
gie". In cadrul lucrărilor simpo
zionului, dr. N. Simionescu a fost 
reales in directoratul Comitetului 
internațional al C.I.A.L.

☆

MUNCHEN 15 (Agerpres).
La 14 septembrie s-a deschis la 

Miinchen cea de-a 58-a Conferință 
generală a federației Aeronauticii 
Internaționale (F.A.I.). La lucrările 
conferinței participă reprezentanți 
din 35 de țări membre ale F.A.I., 
printre care cunoscuți aviatori, 
parașutiști, planoriști și alți pio
nieri ai aerului din Anglia, Franța, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, 
Bulgaria, S.U.A. etc. Din România 
participă o delegație condusă de 
Petre 1st rate, secretar general al 
Federației Române de Aviație din 
cadrul Consiliului General U.C.F.S.

La deschiderea festivă a lucrări
lor conferinței a luat cuvîntul di
rectorul general al F.A.I., Henne- 
kar. El a prezentat raportul pri
vind activitatea federației care 
cuprinde 60 de aerocluburi din di
ferite țări ale lumii. In continuare 
au fost înmînate distincții ale 
F.A.I. Pentru merite deosebite în 
dezvoltarea sportului aviatic, F.A.I. 
a acordat maeștrilor sportului din 
Republica Socialistă România, lt. 
col. Băcanu Octavian și Manolache 
Constantin, diploma internațională 
„Paul Tissaudier".

Urmările uraganului „Betsy"
WASHINGTON 15 (Agerpres).
Un bilanț incomplet al urmări

lor uraganului „Betsy", care s-a 
abătut zilele trecute asupra coas
tei de sud-est a Statelor Unite, 
lovind îndeosebi orașul New Or
leans și împrejurimile acestuia, in
dică 200 de morți, 25 000 de per
soane rănjase fără adăpost, 918 
clădiri complet distruse și peste 

nat că congresul — care are loc 
în ajunul primei ședințe a Parla
mentului congolez, fixată pentru 
20 septembrie — va avea ca sar
cină examinarea situației politice 
din tară precum și „adoptarea 
principiilor unei eventuale refor
me constituționale".

Cu toate măsurile de precauție 
luate de poliție, mii de oameni au 
ieșit pe străzi cerind dreptate so
cială și alegeri libere.

LONDRA. Asociația națională a 
chiriașilor din Anglia a hotărît 
să înceapă o campanie împotriva 

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
creșterii chiriilor la locuințele mu
nicipale.

In declarația dată publicității se 
arată că numai in ultimul an cos
tul chiriilor a crescut în medie cu 
30—50 la sută.

PRAGA. Un exemplar rar de 
știucă a fost pescuit într-un he- 
leșteu din localitatea Tabor, R.S. 
Cehoslovacă. Ea cîntărește 12 ki
lograme și are o lungime de 1,10

Populația lumii
NEW YORK 15 (Agerpres).
Ultimul raport statistic al O.N.U, 

cu privire la populația lumii ara
tă că intre anii 1930 și 1963 popu
lația globului a crescut cu o trei
me. La sfirșitul anului trecut pe 
Pămint trăiau 3 169 000 000 locui
tori. In primii trei ani ai actualu
lui deceniu populația planetei 
noastre a crescut cu 170 milioane 
de oameni. Continentul asiatic a 
contribuit cu mai mult de jumăta
te la procentul creșterii populației 
pe perioada cuprinsă între 1930 și 
1963. Iii prezent, în Asia există în 
medie 63 de locuitori pe kilome
trul pătrat, față de 41 în 1930.

La conferința arabă

întrevederi bilaterale
CASABLANCA 15 (Agerpres).
Intre participanții la cea de-a 

treia conferință arabă la nivel 
înalt de la Casablanca au loc în
trevederi bilaterale, consacrate 
problemelor de interes reciproc. 
Colonelul Boumedienne, președin
tele Consiliului Național al Revo
luției din Algeria a avut marți 
dimineața o întrevedere cu regele 
Hassan al Marocului, consacrată 
relațiilor economice și politice 
dintre cele două țări. Boumedienne 
a mai conferit cu președintele 
R.A,U„ Nasser, cu președintele 
Libanului, Charles Helou, precum 
și cu președintele Consiliului su
veranității Sudanului, Ismail EI- 
Azhary Printre altele, liderii sta
telor arabe au discutat despre 
conferința afro-asiatică ce urmea
ză să aibă loc la Alger.

150 000 — avariate. Pagubele ma
teriale sînt evaluate la peste o 
jumătate de miliard de dolari. 
Totodată, ținînd seama de numă
rul navelor scufundate sau date 
dispărute, uraganul „Betsy" a con
stituit cel mai mare dezastru ma
ritim din istoria Statelor Unite pe 
timp de pace.

Pe de altă parte, se anunță că 
locuitorii din Baton Rouge sînt a- 
larmați de scufundarea în fluviul 
Mississippi, in apropierea acestei 
localități, a unei șalupe cu 600 de 
tone de clor în cisternă. Printr-un 
accident, această substanță toxică 
ar putea contamina atmosfera, 
ceea ce ar pune în pericol viața 
locuitorilor. Autoritățile au mobili
zat forțe importante pentru desco
perirea șalupei, pregătind totodată 
un stoc de 100 000 de măști de 
gaze.

m. Știuca a fost predată secției 
de zoologie a muzeului național 
din Praga.

SINGAPORE. Agențiile de presă 
relatează că o delegație oficială 
a noului stat Singapore, desprins 
recent de Federația Malayeză. a 

plecat la New York pentru a par
ticipa la lucrările celei de a XX-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., dacă Singapore va fi pri
mit în aceasta organizație interna
țională. Delegația este condusă de 
Toh Chin Chye, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

LONDRA. S-a anunțat oficial că 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart, va face o

U THANT

Nu există motive ca să înceteze 
eforturile pentru a pune capăt luptelor

DELHI 15 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a părăsit azi dimineață ca
pitala Indiei, unde a avut convor
biri cu oficialități indiene în le
gătură cu reglementarea conflictu
lui indo-pakistanez.

Agenția France Presse relatează 
că înainte de plecare secretarul 
general al O.N.U. a declarat zia
riștilor : „Chiar dacă nu am reușit 
să punem capăt luptelor, nu există 
motive ca să înceteze eforturile 
tuturor oamenilor de bunăvoință

★

Agenția France Presse relatează 
că primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri a declarat într-o 
cuvîntare radiodifuzată că India 
va continua „cu aceeași vigoare" 
acțiunile militare împotriva Pakis
tanului. La rîndul său, ministrul 
afacerilor externe Swaran Singh a 
respins propunerea Pakistanului 
ca trupele indiene și pakistaneze 
din Cașmir să fie înlocuite prin 
trupe ale O.N.U., de proveniență 
afro-asiatică, pentru a asigura des
fășurarea unui plebiscit al popu
lației de aici, în următoarele țrei 
luni.

Diferendul dintre Anglia 
și Portugalia și implicațiile lui

LONDRA 15 (Agerpres).
In cercurile britanice autorizate 

se consideră că diferendul care 
s-a creat între Marea Britanie și 
Portugalia, ca urmare a intenției 
acesteia din urmă de a recunoaște 
un reprezentant diplomatic „inde
pendent" al Rhodesiei de sud în 
această tară, poate determina o 
criză gravă între cele două țări. 
Acest conflict a luat naștere oa 
urmare a faptului că deși Rhode
sia de sud nu este independentă, 
politica sa externă continuă încă 
a se afla în competența guvernu
lui britanic, ea dorește să aibă un 
reprezentant „independent" la Li
sabona.

Agenția France Presse arată că 
se așteaptă o agravare a relați
ilor și așa destul de încordate 
dintre Marea Britanie și Rhodesia 
de sud, care ar putea duce Ia gră
birea proclamării unilaterale a in
dependenței acesteia din urmă, 
creînd astfel o nouă criză în sinul 
Commonwealthuluî. Guvernul brita
nic, subliniază agenția, a luat ho- 
tărîrea, fără precedent, de a se a- 
dresa tuturor aliatilor săi din 
N.A.T.O. informîndu-i de acest di
ferend cu Portugalia și cerîndu-le 
să intervină pe lîngă guvernul 

vizită în Statele Unite între 3 și 
13 octombrie, pentru a participa 
la lucrările Adunării Generale a 
O.N.U. El va avea, de asemenea, 
convorbiri la Washington cu re
prezentanți ai guvernului ameri
can.

VLADIVOSTOK. Marinarii so
vietici de pe vasul de cercetări 
științifice „Pelamida" au pescuit 
în regiunea Insulelor Curile, o 
broască țestoasă uriașă. Greuta
tea ei este de peste 300 kg, iar 
lungimea de aproape 2,5 m. Acești 
giganți ajung cîteodată din apele 
tropicale pînă în regiunile nordice 
ale Oceanului.

TOKIO. Potrivit datelor publica
te de Biroul de statistică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, numă
rul șomerilor totali din Japonia 
este de 380 000. Această cifră de
pășește cu 40 000 numărul șomeri
lor din perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

pentru a ajunge la aceasta. Sper 
să obțin colaborarea și sprijinul 
celor două guverne și ale opiniei 
publice în aceste eforturi". Men- 
ționînd că va prezenta o dare de 
seamă Consiliului de securitate. 
U Thant a declarat:

„Voi continua să acționez pen
tru încetarea focului și soluționa
rea pașnică a acestei probleme 
tragice, în lumina convorbirilor 
foarte sincere și utile pe care 
le-am avut în India și Pakistan, 
în cursul ultimelor zile".

★ ★

Președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a declarat în cadrul' 
unei conferințe de presă, că atîta 
limp cît guvernul indian nu va 
accepta propunerile formulate de 
Pakistan în legătură cu Cașmirul, 
tara sa va continua să lupte, deși 
consideră că soluționarea conflic
tului indo-pakistanez nu poate fi 
obținută pe calea armelor. Tot
odată, ministrul de externe, Zulfi- 
car Aii Bhutto, a declarat marți 
seara că țara sa va continua lupta 
pînă cînd propunerile pakistaneze 
în legătură cu Cașmirul vor fi 
acceptate.

portughez pentru a sprijirii teza 
britanică potrivit căreia guvernul 
de la Lisabona nu ar trebui- să 
încurajeze un act de „dispreț" al 
Rhodesiei de sud față de Marea 
Britanie. Este posibil, pe de altă 
parte, ca Marea Britanie să ridice 
în mod formal această chestiune 
în fața Consiliului permanent al 
N.A.T.O.

Presa britanică, făcîndu-se ecoul 
informațiilor pe care nu le confir
mă și nu le dezmint autoritățile 
britanice, scrie că Marea Britanie 
ar putea rupe relațiile diplomatice 
cu Portugalia sau ca cel puțin 
să-și recheme ambasadorul de la 
Lisabona. Guvernul britanic a a- 
menințat, de asemenea, Rhodesia 
de sud cu represalii care, deocam
dată, ar consta în retragerea pri
vilegiilor diplomatice acordate re
prezentanților Rhodesiei de sud a- 
tașați pe lîngă ambasadele Marii 
Britanii la Washington, Bonn și 
Tokio.

Savantul Werner von Braun 
despre programul american 
„ Apollo"

ATENA 15 (Agerpres).
Savantul Werner von Braun, 

șeful delegației americane la cel 
de-al XVI-lea Congres internațio
nal de astronautică, care își des
fășoară în prezent lucrările la A- 
tena, a declarat că programul Sta
telor Unite (Apollo) de a trimite 
un om în Lună pînă în 1970 este 
îndeplinit în prezent în proporție 
de peste 50 la sută, urmînd ca în 
curînd să se realizeze in întregi
me. El a precizat la o conferință 
de presă, că discuțiile cu privire 
la înființarea unui laborator inter, 
national pe Lună, vor constitui 
baza unei eventuale cooperări so- 
vieto-americane în acest domeniu.

Reprezentantul american a dat 
cîteva amănunte în legătură cu 
programul „Apollo", arătînd că 
spre Lună vor pleca trei cosmo
naut! In timp ce unul dintre a- 
ceștia va rămîne pe o navă care 
își va continua zborul pe o orbită 
circumlunară, ceilalți doi vor ase- 
leniza și după constatările făcute 
pe scoarța satelitului nostru natu
ral vor reveni pe nava cosmică, 
cu care apoi se vor înapoia pe 
Pămint.
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