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Colectivele fruntașe 
în lupta pentru economii raportează

Mina Petrila

la Petrila acordă 
atenție realizării 

la prețul de cost.

Minerii de 
o deosebită 
de economii
Sporind simțitor productivita
tea muncii și reducînd chel
tuielile de producție ei au 
reușit ca în luna trecută să 
obțină economii suplimentare 
de 384.594 lei. Valoarea econo
miilor realizate de la începu
tul anului la mina Petrila se 

F ridică la peste 510.000 lei.
Fruntași în lupta pentru eco
nomii sînt minerii sectorului 
XI investiții. Prin reducerea 

k consumului de lemn, explo- 
•■-ziv, aer comprimat, energie 

electrică etc. ei au economisit 
în acest timp 300.000 lei peste 
angajamentul anual.

U. R. U. M. P.

Colectivul metalurgiștilor de 
la U.R.U.M.P. și-a luat pe ă- 
nul 1962 un frumos angaja
ment la economii ; 1.050.000
lei. In cele trei trimestre tre
cute din acest an muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei 
au muncit cu multă sîrguin- 
ță pentru a crea premisele re
ducerii prețului de cost și ob
ținerii de economii cit mai 
mari pe această cale. In pe
rioada ianuarie—septembrie,
productivitatea muncii a cres
cut cu 8,9 la sută peste sarci
na planificată, iar producția 
marfă prevăzută în plan a fost 
depășită cu 11,4 la sută. In a- 
celași timp metalurgiștii au 
pus un mare accent pe redu
cerea consumurilor specifice la 
materii prime, materiale, com
bustibil. energie etc. precum 
și pe reducerea rebuturilor. 

fcNumai la sortimentul piese de 
schimb, de pildă, s-au econo
misit pînă în prezent mate
riale în valoare de 700.000 lei. 
Rebuturile la piese din oțel au 
scăzut de la 7 la sută cît e 
procentul admis la numai 5,3 
la sută, iar la fontă de la 6,5 
la 5,5 la sută.

Pe baza reducerii simțitoa
re a prețului de cost colecti
vul de la U.R.U.M.P. a obți
nut în perioada celor 9 luni

La sectorul II Aninoasa

Trebuie să crească preocuparea 
pentru scoaterea brigăzilor de sub plan!

Colectivul sectorului II al minei 
Aninoasa, îndrumat de organizația 
de partid a obținut în acest an 
succese însemnate pe calea înde
plinirii sarcinilor de plan. Mine
rii de aici au extras în cele 9 luni 
trecute din acest an mai bine de 
2.600 tone de cărbune peste pro
ducția cerută. Ei au muncit cu un 
randament mediu mai mare decît 
cel planificat cu 80—90 kg. de 
cărbune pe post și au înregistrat 
importante economii la prețul de 
cost. In perioada amintită secto
rul a rămas sub plan numai în a- 
prilie. In același timp a fost în- 
feplinit și depășit și planul la pre
gătiri.

Judecind după aceste realizări 
am putea spune că sectorul s-a 
achitat în bună măsură de sarci
nile avute. Dacă analizăm însă 
situația din punct de vedere al 

trecute din acest an o econo 
mie de 1.847.000 lei, depășin- 
du-și cu aproape 800.000 lei 
angajamentul luat.

I ————----------------------------------------------------

Șantierul de prefabricate

Bine a muncit pentru a rea
liza cît mai mari economii la 
prețul de cost și colectivul 
șantierului de prefabricate Pe
troșani. In primele trei tri
mestre din acest an muncito
rii șantierului au muncit cu 
o productivitate fizică mai 
mare cu 2,6 la sută decît cea 
planificată, depășind pe a- 
ceastă cale planul Ia produc
ția marfă cu aproape 700 m.c. 
de betonite. Șantierul a fur
nizat în 9 luni exploatărilor 
miniere din Valea Jiului pre
cum și Trustului minier Ol
tenia 473 m. de betonite în 
plus față de cantitatea cerută 
în comenzi.

In urma sporirii producției, 
productivității muncii, înca
drării în consumurile specifice 
de materiale și îmbunătățirii 
calității betonitelor, colectivul 
șantierului a realizat în trei 
trimestre o economie de 390.000 
lei; cu peste 290.000 lei mai 
mult față de angajamentul 
luat la economii pe între
gul an.

*
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ridicării tuturor brigăzilor la ni
velul sarcinilor de plan lucrurile 
nu stau prea bine. Media brigăzi
lor rămase sub plan pe cele 9 lur.i 
care au trecut este de peste 40 la 
sută. • Adică din 13—14 brigăzi 
în fiecare lună răniîneau sub plan 
în medie cite șase. Reiese deci că 
numai o parte din brigăzi au avut 
asigurate condiții optime de lu
cru, că acestea au realizat depă
șiri mari care au făcut ca pe sec
tor planul de producție și produc
tivitatea muncii să fie îndeplinite 
și depășite. Printre acestea sint ce
le conduse de Cosma Remus și 
Asmarandei Augustin din abataje 
și Laslo Bela de la pregătiri. Mi
nerii din aceste brigăzi sint curios- 
cuți prin felul în care știu să-și 
organizeze munca și prin pricepe
rea de care dau dovadă. Se pune 
însă întrebarea : oare celelalte bri-

AGRA 18 (Agerpres) de la tri
mișii speciali:

In dimineața zilei de 17 octom
brie, înainte de a pleca spre ca
pitala Indiei, Delhi, tovarăși: 
Gheorghe Gheorgbiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă- 
nescu au vizitat mormîntul lui 
Itimad ud Daula, care, împreună 
cu fortul Akbar și Mausoleul Taj 
Mahal, alcătuiesc un minunat tri
unghi de opere arhitectonice, min~ 
dria orașului Agra.

Mormîntul lui Itimad ud Daula 
a fost ridicat acum mai bine de 
300 de ani de către împărăteasa 
Enur faban, în amintirea tatălui

Banchetul oferit de dr. S. Radhakrishnan 
în cinstea oaspeților romîni

DELHI 18 (Agerpres).
Miercuri seara, președintele Re

publicii India, dr. Sarvapalli Rad
hakrishnan a oferit un banchet în 
cinstea oaspeților romîni.

In cursul banchetului președin
tele Indiei dr. S. Radhakrisbnan 
și președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, tovarășul Gbeor~ 
ghe Gbeorghiu-Dej au rostit toas
turi.

Vă exprim tuturor in numele 
guvernului, al poporului și al 
meu personal cel mai călduros 
salut de bun venit — a spus 
dr. Radhakrishnan. Țările 
noastre sînt situate la mari 
distanțe una de alta, vorbim 
limbi diferite, avem obiceiuri 
și tradiții diferite. Țările noas
tre sînt legate însă prin anu
mite idealuri comune. Promo
varea 
noastre 
boiului 
tive pe 
preună.

Referindu-se la situația de 
după eliberarea Romîniei, pre
ședintele Republicii India a 
arătat în continuare. Dv. ați

bunăstării popoarelor 
și împiedicarea răz 

sint două mari obiec- 
care le urmărim îm-

Constructorii din Vulcan au 
obținut anul acesta multe 
succese în activitatea lor. Ei 
au predat în folosință o școală 
nouă cu 16 săli de clasă, un 
bloc de locuințe cu 24 apar
tamente, iar în prezent exe 
cută finisajele la alte două 
blocuri pe care le vor preda 
pînă la sfîrșitul anului.

IN CLIȘEU: Două din blo 
curile ridicate anul acesta în 
Vulcan, dintre care unul este 
și dat în folosință.

găzi, în special cele care luni de-a 
riadul au rămas sub plan, sînt 
chiar așa de slabe și nepricepute 
in ale mineritului ? Firește că nu 
In fruntea acestora sînt unii mi
neri cu o bogată experiență Cum 
ar fi Codrea Gheorghe; Kovacs 
Alexandru, Codrea Gavrilă și al
ții. In aceste brigăzi muncesc mi
neri dornici să-și realizeze sarci
nile de plan, să obțină un câștig 
mai bun. Dar brigăzile nu s-au 
putut ridica la nivelul cerut din 
cauză că nu au fost ajutate efec-1 
tiv, pentru că au fost slab apro
vizionate cu cele necesare. Condu
cerea sectorului, maiștrii miner» 
s-au mulțumit să asigure condiții 
bune de lucru doar acelor bri-

ȘT. EKART

(Continuare în pag. 3-a)

La mormîntul lui Itimad ud Daula
ei. La construirea lui a fost folo
sită -pentru prima oară în mod in
tegral în arhitectura mogolă mar
mura albă. In zidurile ridicate din 
această marmură sint încrustate cu 
multă măiestrie pietre semiprețioa- 
se întruchipînd diverse motive de
corative, flori, arbori și altele.

Conducătorii statului 
primit ample explicații 
prefectului Agrei, B. D. 
a conservatorului șef al 
telor orașului, S. R. Rao, care au 
vorbit și despre legendele legate 
de istoria acestui monument.

După ce a mulțumit pentru ex
plicațiile date, tovarășul Gbeor-

romîn au 
din -partea 
Sauwal, și 

monumen

depus toate eforturile și ați 
reușit într-o mare măsură să 
ridicați nivelul de trai al po
porului dv. Agricultura dv. a 
realizat progrese remarcabile, 
producția dv. industrială a a- 
tins un nivel fără precedent, 
ați lichidat analfabetismul. 
Ne-a făcut o deosebită plăce
re să aflăm de la dv. că ați 
introdus învățămîntul obliga
toriu de opt ani pentru toți 
copiii și chiar le distribuiți 
manuale școlare gratuite. A- 
cestea sînt obiective pe care 
ne străduim și noi să le atin
gem.

Cițiva indivizi lipsiți de 
scrupul, care vor să-și atingă 
scopurile lor reale sau Imagi
nare prin folosirea forței mi
litare, vor să zădărnicească a- 
ceste mari idealuri și speran
țe ale noastre, a subliniat dr. 
Radhakrishnan. Războiul este 
dușmanul comun al întregii o- 
meniri și noi trebuie să cău
tăm să acționăm împreună 
pentru ca războiul să fie eli
minat din această lume. Noi 
sîntem de acord asupra anu
mitor principii fundamentale 
în domeniul problemelor inter
naționale : neamestecul în tre
burile altor popoare, integri
tatea teritorială, 
respectul reciproc 
reciproc. Sîntem 
mâți de obiective

Am putut stabili cu dv. re
lații culturale și comerciale 
strînse. Dv. sinteți printre pri
mele popoare care a dezvoltat o 
industrie petrolieră în Europa și 
am obținut din partea dv. a- 
jutor pentru construirea rafi
năriei Gauhati. Ne-ați a- 
cordat un sprijin pre
țios. Tehnicienii dv. au lu
crat și lucrează astăzi la 
Jwalamukhi; Trombay, Adam- 
pur și Gandhinagar, studenți 
ai noștri învață în țara dv., 
iar unii din studenții dv. în
vață la noi. Am avut, de ase
menea, schimburi de delega
ții culturale, artiști din țara 
dv. au venit la noi și repre
zentanții artei noastre s-au

egalitatea: 
și ajutorul 
astfel ani- 
similare.

------------------ --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN PLIN FINISAJ
Constructorii de 

pe Șantierul Petri- 
la; &« de predat în 
folosință anul 
testa un grup 
trei blocuri cu 
Apartamente și 
centrală termică 
mare

i
din blocuri 

ridicate corn 
și se află în 
finisaj inte- 
La blocul C 

înaltă etajul

a- 
de 
97 
o 

de
capacitate. 

Datorită strădu 
ințelor de zi cu zi 
depuse pînă acum, 
două 
sînt 
plet 
plin 
rior.
se 

II, iar la centrala 
termică se lucrea
ză la zidăria coșu 
lui si la unele 
montaje interioare.

Printre brigăzile 
de constructori ca 
re aduc o contri 
buție însemnată la 
ridicarea 
obiective se 
ră brigăzile 
dări ale lui 
Gheorghe,
Anghel. cea 
betoniști a

acestor 
numi- 
de zi- 

Budică.
Arșoi 

de 
lui

ghe Gheorghiu-Dej a spus : doresc 
ca prietenii noștri indieni să știe 
că vom duce cu noi impresii pu
ternice pe care le vom păstra 
multă vreme în amintire.

Gazdele indiene și-au exprimat 
la rîndul lor speranța că solii po-- 
porului romîn se vor reîntoarce în 
anii viitori în India pentru a cu
noaște și mai bine viața și reali
zările poporului indian.

Oamenii ar trebui să călătoreas
că mai mult, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorgbiu-Dej, dar 
pentru aceasta este, nevoie să a~ 
vem liniște, să avem pace.

în cadrul 
încheiat, 
de fier, 

din

a spus 
aceste

dus la rîndul lor în țara dv. 
Pe aceste căi am putut stabili 
cu dv. strînse relații culturale 
și economice, iar, 
recentului acord 
exportăm minereu 
importînd în schimb 
țara dv. produse petroliere, u- 
tilaj petrolier și 
lății.

Sînt încredințat, 
Radhakrishnan, că 
lății de strînsă colaborare 
care le-am stabilit între 
rile noastre se vor întări 
mai mult, ca urmare a vizitdl 
dv. Aceste relații prietenești 
intre țările noastre s-au sta
bilit datorită dv. și sînt în
credințat că sub 
și conducerea dv. 
se vor dezvolta

In încheiere, 
krishnan a toastat în sănăta
tea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romine Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a președintelui 
Consiliului de Miniștri Ion 
Gheorghe Maurer și a minis
trului afacerilor externe Cor
neliu Mănescu.

După ce a mulțumit preșe
dintelui Radhakrishnan pentru 
invitația de a vizita India, 
pentru cuvintele frumoase și 
aprecierilor făcute la adresa 
țării noastre și a poporului ro- 
mîn, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus : Este o mare 
cinste pentru noi, reprezen
tanți ai Romîniei socialiste și 
ai poporului romîn să vizităm 
această mare și frumoasă ța
ră pentru a ne putea da sea
ma mai bine de efortul și 
preocupările poporului indian 
și ale conducătorilor săi, pen
tru a strînge și mai mult le
găturile de prietenie dintre 
popoarele și țările noastre. 
Peste tot unde am 
mîntul Indiei am 
jurați cu simpatie 
prietenească. Am 
cruri interesante, 
pentru noi și considerăm că 
există posibilități pentru dez-

alte insta-

te. 
re- 
pe 

ță-
Și

îndrumarea 
aceste relații 
și mai mult, 
dr. Radha-

fost pe pă- 
fost încon- 
și dragoste 
văzut lu- 
instructive

(Continuare în pag. 4-a)

Lungu Traian, dul
gherii lui Kiss A- 
lexandru și munci
torii Bugur Paras- 
chiva, Boia Nlca, 
Ciungu Maria și 
Muscaru Nicolae 
care deservesc cu 
mortar întregul 
șantier.

Constructorii s-au 
angajat ca pînă la 
mijlocul lunii no
iembrie primul 
bloc — A cu 40 de 
apartamente să fie 
predat în folosința 
minerilor petrilenî.



Toți elevii — la nivelul
9

îatft-ne la capătul unei pe
rioade de mai bine de o lună 
de la începutul anului școlar. 
Primele rezultate la învăță
tură au și început să se con
tureze. Cataloagele, oglindă 
Vie a strădaniei elevilor la în
vățătură, au început Să fie 
presărate cu note, unele mai 
bune, altele mai slabe, în func 
tie de răspunsurile elevilor. 
Se poate deci aprecia de pe 
acum (pe baza rezultatelor 
obținute oină în prezent) că 
atît elevii cît și cadrele di
dactice au pășit în noul an 
școlar într-o oarecare măsură 
eu dreptul. Intr-o oarecare 
măsură întrucît nu la toate 
Școlile, nu la toate clasele șl 
la toți elevii primele rezultate 
Sînt cele dorite.

Acest lucru dovedește că nu 
la toate școlile din Valea Jiu 
lui învățătura a fost privită cu 
toată seriozitatea chiar de la 
începutul anului, că încă se 
mai muncește în salturi. Cele 
cîteva sondaje prin cataloa 
gele claselor, la unele școli 
din Valea Jiului, ne îndreptă 
țese să întărim afirmația de 
mai sus.

Iată, de exemplu, catalogul 
clasei a VllI-a B de la Școala 
medie din Lonea. In el, notele 
alternează de la o materie la 
alta, de la un elev la altul. 
Alături de elevi cu note de 9 
si 10 sînt și elevi care au note 
de 3 și 4 sau lucru și mai cu
rios, la aceiași elevi notele 
bune alternează cu cele slabe. 
Un exemplu concludent în a- 
ceastă 'direcție ni-1 oferă eleva 
Cosma Eleonora din această 
clasă. In dreptul numelui ei în 
catalog sînt trecute mai mul
te note: romînă 3, rusă 9 și 
10, istorie 10, matematică 5, 
fizică 4, chimie 9, geografie 
S, muzică 9. Ce se întîmplă cu 
această elevă ? Care-i expli - 
cația acestor note ? La prima 
vedere s-ar părea că e vorba 
de o elevă cu capricii, care are 
înclinații la o materie mat 
mult, la alta mai puțin. To
tuși situația nu se prezintă 
Mșa. Cele două materii, fizică 
și chimie. înrudite oarecum ti 
asupra cărora nu se poate face 
o apreciere care din ele e mai 
grea sau mai ușoară, rezulta 
tele sînt diferite. Eleva Cosma 
a obținut la fizică 4. iar la chî 
mie 9. Care e explicația ■

Considerăm că pe lingă ele
vă, care desigur poartă vina 
cea mai mare, și profesorul 
care predă materia respectivă 
mai are o serie de lipsuri în 
modul cum lucrează cu clasa. 
La fizică (profesoara Bereschî 
Ștefania) în clasa Vin-a B 
S*au dat 16 note. Din acestea 
9 slnt de 3 șl 4. iată așa dar 
mai mult de jumătate din no
tele obținute au fost slabe. In 

------------------- Q--------------- ----

Noul președinte de detașament

aceeași situație se află și cla
sa a Vll-a A care tot la fizică 
și cu același profesor din to 
talul de 18 note acordate. 12 
sînt de 3 și 4.

Acest lucru ne dovedește că 
în munca cu clasa unii pro
fesori nu muncesc cu tot ela 
nul, cu toată dragostea pentru 
a împărtăși elevilor cunoștințe 
cît mai multe, mai bogate 
nu caută să le insufle încrede 
rea în forțele lor.

Asemenea exemple pot f> 
date și de la Școala de 8 ani 
nr. 2 din Lupeni. clasele VI 
și VII. Școala de 8 ani din 
Uricani clasa Vn-a B. a V-,1 
A și C, Școala medie Petro
șani, clasele a VUI-a și a iX-a 
C și altele, ai căror elevi au 
obținut rezultate mai slabe.

Desigur că deocamdată ne 
aflăm doar la începutul anu
lui școlar și unele rezultate 
mai slabe obținute de elevi se 
pot îndrepta. Aceasta nu este 
numai o dorință ci și o dato 
rie a tuturor elevilor, a tutu
ror cadrelor didactice. Este 
necesar ca toți elevii să ajun
gă la nivelul fruntașilor, să se 
ducă o luptă susținută împo 
triva mediocrității.

Pentru aceasta însă este ne
cesară luarea unor măsuri ca
re să ducă la ridicarea nivelu
lui la învățătură a tuturor e 
levilor. la însușirea și apro
fundarea cunoștințelor predate 
în școală. De aceea preocupa 
rea principală a tuturor ca 
drelor didactice trebuie să fie 
îndreptată spre calitatea cu
noștințelor dobîndit.e de elevi, 
spre prevenirea rămînerii în 
urmă la învățătură. Modul 
cum este înțeles si însusit de 
elevi materialul predat, de 
pinde de cunoștințele profeso
rilor și învățătorilor, de nive
lul lor de predare, de felul 
cum se pregătesc pentru lec 
ții. De aceea, cadrele didac 
tice vor trebui să acorde toa
tă atenția pregătirii lor pro
fesionale. Pentru aceasta au 
la dispoziție diferite manuale, 
cărți și reviste de specialitate.

Paralel cu aceasta este ne
cesar ca profesorii și învăță
torii să acorde toată atenția 
si modului cum învață elevii, 
să studieze stilul lor de mun
că. Cadrele didactice să-i în
vețe pe elevi cum să-și orga
nizeze pregătirea lecțiilor pen
tru ca, fără risipă de efori, să 
ajungă la buna însușire a 
materiei.

De îndată ce a apărut o 
notă slabă, este bine ca pro
fesorul să se intereseze cum 
anume s-a pregătit elevul pen
tru lecție, ce condiții are a- 
oasă și, după caz, să-i dea în
drumarea și ajutorul necesare 
înainte ca el să obțină o nouă 
notă proastă. Să fie analizată

fruntașilor
periodic situația elevilor care 
obțin note slabe șl mediocre, 
Sft se stea de vorbă cu ei pen
tru a și le îndrepta, să fie sti
mulați pentru a munci mai 
stăruitor.

Cadrele didactice mai vechi 
in învățămînt au datoria de 
a împărtăși din metodele lor 
de muncă colegilor lor mai 
tineri, să le Vorbească despre 
succesele și eșecurile lor, dind 
totodată dovadă de exemplu 
de activitate didactică, plină 
de pricepere, de exigență bine 
dozată și just înțeleasă față 
de elevi.

Este bine să se întărească 
colaborarea în special între 
cadrele didactice care predau 
la clasele ce se succed, în ve
derea unei continuități firești 
a pregătirii elevilor, precum 
și legătura între profesorii ca 
re predau obiecte înrudite pen
tru ca în cadrul fiecărei clase 
procesul de învățămînt să aibă 
un caracter unitar.

La rîndul lor elevii fruntași 
la învățătură, organizațiile 
U.T.M. și de pionieri, părinții 
vor trebui să pună umărul la 
ridicarea nivelului general al 
clasei, la nivelul fruntașilor, 
să lupte împotriva mediocrită
ții, să ajute ca toți elevii să-ii 
însușească metodele bune de 
învățătură șl să fie pătrunși 
de disciplină conștientă.

Numai muncind cot la cot, 
profesori. învățători, elevi șî 
părinți se vor putea obține 
rezultate bune la învățătură, 
pe măsura condițiilor exis
tente.

Avem o școală 
frumoasă

Ziua de ‘15 septembrie a.c. a 
constituit pentru noi, elevii di» 
Vulcan o dublă sărbătoare. Prima 
a constituit-o deschiderea noului 
an școlar care ne-a adus, pe lîngă 
bucuria specifică acestui eveni
ment și justificate emoții. A doua 
a constituit-o darea în folosință 
a noii școli modeme cu 16 săli 
de clasă.

Tovarășul președinte al sfatului 
popular și tov. director al 
școlii ne-au vorbit despre con
dițiile de învățătură de astăzi 
despre grija și dragostea pe care 
partidul și guvernul ne-o poartă 
nouă, elevilor, precum și despre 
sarcinile ce ne revin în noul an 
școlar.

Mai mulți elevi și-au luat an
gajamentul de a învăța cît mai 
bine, de a-și însuși temeinic expli
cațiile date la orele de curs, în
eît să contribuim și noi la cons
truirea socialismului în țara noas
tră. Acum angajamentele noastre 
au început să prindă viață. Notele 
bune au început să umple catalo
gul. Și doar sîntem abia la în
ceput

GHEORGHE MARIA 
pionieră clasa a Vl-a B

Recreația este așteptată întotdeauna de elevi cu multă 
nerăbdare. In intervalul celor 10 minute de pauză, în curtea 
școlii se încing adevărate întreceri „sportive" de fotbal, țintă, 
sărituri, fugă ș. a. Fiecare își alege disciplina sportivă după 
dorință, aptitudini și... temperament.

IN CLIȘEU : Un aspect dintr-o pauză de la Școala medie 
mixtă din Lonea.
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LA O ORĂ OBIȘNUITĂ

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER
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Ultimele ecouri ale recreației 
s-au pierdut undeva de mult șî 
peste întreaga școală liniștea și-a 
pus stăpînirea.

Doar la clasa a DC-a A liniștea 
a fost ușor alungată de sosirea 
unui întirziat la oră. A deschis 
ușor ușa a'uncindu- și o privire cam 
speriată spre catedră. Dar... „bine 
că n-a venit" își spuse răsuflînd 
ușurat și sub privirile dezaproba
toare ale întregii clase s-a grăbit 
să-și ocupe locul în bancă. „Ei 
na, își spuse el înciudat. Am în
tirziat un pic. Doar nu-i mare 
lucru. Pe cttvînt că-i ultima da
tă" — și cu privirea iscodi în
treaga clasă. Ni
meni însă nu-i mai 
acorda vreo aten
ție. Plecare își 
punea în gînd în
trebarea : „Oare ** 
pe cine ascultă azi ? Pe mine 
sau...

Dar clipele de „gîndire" au tre
cut destul de repede și profesorul, 
cu obișnuitul catalog sub braț, 
și-a făcut intrarea în clasă. Privirile 
tuturor elevilor erau îndreptate 
spre el.

Elevii așteptau cu caietele des
chise pentru a li se controla tema 
pentru casă. Cu creionul în mină 
profesorul Blende a, se oprea pe 
rînd în dreptul băncilor, pe aici 
pe acolo mai făcînd și unele no
tări pentru a îndrepta greșelile 
constatate. Apoi a trecut la veri
ficarea cunoștințelor.

— Ce am avut pentru azi ? se 
adresă el clasei.

Mai multe mîini se ridicară 
dintr-o dată cu nerăbdare pen 
tru a răspunde.

Elevii Mihuț Virgil, Siszman 
Martin, Ureche Valeria, Stoica 
Elena, lrion Florica sînt cei mai 
agitați. Se vede de la o poștă 
ci s-au pregătit serios pentru lec ■ 

ție. Și nu numai azi ci întotdeauna.
De aceea privirile îi alunecă în 

altă parte, acolo unde a observat 
că o mină se ridică cu mat puțind 
siguranță.

— Hai Muszka, spune tu. se 
adresă unui elev din prima ban
ca

— Pentru azi am avut „Ecuații 
binoame de gradul 111".

Contrar așteptărilor, la tablă, 
pentru demonstrație a fost scos 
însă elevul Ostrovszky luliu P* 
tablă cifrele și calculele se dștăm 
cti repeziciune, lată insă o potic
nire. Toată clasa îl ui mărește 
Sint numai ochi și urechi.

In ajutorul» m 
vine eleva Rof 
Maria și împre
ună duc exercițiu; 
pînă la capăt. Pe 
chipurile lor se

citește satisfacție. A fost un exer 
eițiu greu dar cu puțin efort i-ăt- 
dat de capăt.

Urmează lecția nouă: „Ecuațt 
binoame de gradul IV". Profeso
rul lucrează cu toată clasa. "Lec: 
de mîini se ridică pentru a d^a 
răspunsuri. Se părea la un tnomenN 
dat că elevii predau, iar profeso
rul îi ascultă, învață. Se vedea 
că elevii au prins înțelesul noii 
lecții cu multă repeziciune. Asta 
dovedea și cunoștințe anterioare 
temeinice. Cînd s-a trecut la a- 
plicații, nu a fost elev care să 
nu dorească să facă cîte un exer
cițiu. Dar ora a trecut pe nesim
țite. Elevii au intrat din nou 
in recreație. Ort de matematică 
s-a terminat. O oră obișnuită ca 
ori care oră de la Școala medie 
din Lonea. O oră însă care a adus 
noi cunoștințe elevilor. Cunoștințe 
temeinice, rod al muncii profeso
rului cu clasa, oglindite în răspun
surile și notele bune ale elevilor.

C. COTOȘPAN
La începutul acestui an școlar 

în clasa a Vl-a a Școlii de 8 ani 
din Tscroni a poposit o elevă nouă 
O cheamă Drăghici Elena ți e pio
nieră. încă din prima zi ea a fost 
primită cu bucurie de viitorii co
legi de clasă. S-au strins roată ic. 
jurul ei.

— Spune Elena ce note a-i avut 
ld școala unde ai învățat pînă a- 
cum ?

— Frați elevi mulți ?
—- Unde ți-ni petrecut vacanța 

de vară ?
Și elevii clasei a Vl-a nu mat 

conteneau s-o descoase cu tot fe
lul de întrebări pe noua lor cole 
gă. Iar răspunsurile veneau fără 
întîrziere.

- Am promovat clasa a V-a 
cu media nouă și ceva. Mi-am 
petrecut vacanța într-o tabără de 
pionieri unde am văzut și am în
vățat atîtea lucruri frumoase...

Cu toții erau mulțumiți și se 

bucurau ,că vor avea în Elena o 
colegă bună.

— Atunci — spuse pioniera 
Băncilă Angela, noi, colectivul cla
sei, o să ne bizuim pe tine. Spe
răm să ne dai tot concursul pen
tru a-i ajuta pe colegii noștri mai 
slabi la învățătură, îneît să întîm- 
pinăm alegerile pionierești cu re
zultate dintre cele mai bune. Ei ce 
zid ? Elena a dat afirmativ din 
cap.

— De ce nu ? Mi-am ajutat 
întotdeauna colegii.

Și intr-adevăr s-a ținut de cu- 
vînt. Au venit și alegerile pionie
rești. Fruntașă la învățătură și 
în activitatea obștească, exemplu 
de disciplină și conștiindozitate, 
pioniera Drăghid Elena a fost a- 
leasă președinta detașamentului de 
pionieri.

...învață foarte bine și ne ajută 
și pe noi — au spus pionierii. De 
aceea am ales-o.

CORNEA TITU

Zilnic la clubul muncitoresc din Lupeni pot fi întîlniți tineri și vîrstnici care vin să-jj 
petreacă aici timpul în mod plăcut și folositor. Adesea pot fi văzuți și elevi ai școlilor dlS 
Lupeni, fie pentru a împrumuta o carte, fie la o partidă de șah asa cum i-a surprins fotore
porterul nostru.

IN CLIȘEU : Patru elevi, patru colegi din clasa a VIII-a B de la Școala medie mixtă din 
Lupeni, VIad Ioana, Zborovski Ludovic, Strama Emil șî Orban Martin la o întrecere paaio- 

! nată de șah la club.



Campionatul regional la fofbaI

Jot ftunios. tu oulie faza le gol ia lonaa
LUNA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE

t Dacă și repriza întîia a me
ciului de fotbal dintre echi
pele Parîngul Lonea și Minerul 
Deva, disputat miercuri la Lo
nea. ar fi fost tot atîf de dL 
namică și interesantă ca a 
doua repriză, s-ar fi putut da 
xcestei intîlniri calificativul 
toarte bine“.
Cele două formații au avut 

nulte acțiuni spectaculoase în 
^ața porților, din care unele 
s-au soldat cu goluri, in re 
priza întîia echipa din Dev: 
a combinat simplu, dar efica 

remarcîndu-se tripleta 
înaintașii Minerului Deva aii 
rnentați continuu de cei doi 
halfi Bejan și Petica au orien 
■at jocul ca din cit mai puțint- 
oase să se ajungă în poziție 
favorabilă de gol. Din aceste 
acțiuni ei au înscris primu* 
srol al reprizei prin extrema 
dreaptă. Astfel la pauză, sco 
rul era favorabil echipei oas- 
oe : 1—0.

In a doua parte a jocului 
echipa din Lonea intră decisă 
Să modifice scorul. Ea a prac
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ticat un joc în general bun, 
reușind să întreacă o echipă, 
care tot timpul meciului a ju 
cat cu multă dîrzenie și am
biție. Fotbaliștii de la Parîn 
gul au controlat mai bine ba 
Ionul și au creat multe faze 
la poartă. Ocaziile de gol din 
această parte a întâlnirii sînt 
fructificate de Mîrnea care 
inscrie la păianjen, aducînd 
egalarea și de Ujora care, la 
o centrare a lui Mîrnea ridică 
scorul la 2—1 pentru loneni 
La numai cîteva minute jucă 
torul Mac de la Lonea ratează 
n mare ocazie de a Înscrie de 
la numai doi metri de poartă 
Parîngul Lonea a cîștigat un 
meci greu, ținînd seama de 
valoarea adversarilor. Scor fi
nal 2—1 pentru Lonea.

Cei mai buni jucători de Ia 
învingători au fost : Buci, Si 
ma, Dima și Gyarmati, iar de 
la învinși s-au remarcat Îna
intașii Enderle. Marton, Nis- 
tor, cei doi halfi Bejan și Pe
tica precum și stoperul Stă- 
nilă-

Z. ȘUȘTAC

Primul pas în noul an de învățămînt 
de partia

SEARA i
LITERARA
Marți după - 

amiază la clu
bul muncito
resc din Vulcan 
a avut loc o 
seară literară 
intitulată : „Fi
guri de eroi 
ai constructori
lor comunismu
lui, oglindite în 
literatură". La 
această seară li
terară au luat 
parte peste 300 
de oameni ai 
muncii din Vul
can — mi
neri. construe 
tori, gospodine 
ș. a.

Despre scrii
torii sovietici șl 
operele lor a 
vorbit tovarășa 
Boda Elena, bi 
bliotecara clu
bului.

Festivalul filmului sovietic

In cadrul manifestărilor închinate Lunii prieteniei roinîno-sovletice, azi 
la Petroșani, la cinematograful 7 Noiembrie, va avea loc deschiderea festin 
vă a „Festivalului filmului sovietic". Cu această ocazie se va ține o scurtă 
conferință privind realizările cinematografiei sovietice. Deschiderea se va face 
la orele 18. Urmează apoi filmul „Nouă zile d»ntr-un an"

In ziua de 11 octombrie, in 
cadrul cursului seral anul IT 
ce va funcționa în cadrul or
ganizației de bază nr. 11 de 
la mina Petrila a avut loc des
chiderea noului an de Învăță
mînt. La deschidere au parti 
cipat toți cursanții înscriși la 
acest cerc. Cu aceasfă ocazie 
tovarășul Tănăsele Victor, se
cretarul organizației de bază, 
a arătat cursanțiior importan

»
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ța invățămîntului de pârtie 
pentru creșterea continuă a 
nivelului lor de cunoștințe po- 
litico-ideologice subliniind ne
cesitatea ca toți cursanții să 
frecventeze regulat orele de 
invățămînt șl să se preocupe 
de însușirea tuturor cunoștin
țelor ce se vor preda în cadrul 
cercului.

IOAN CIUR 
corespondent

Orice mașină 
sau utilaj mi
nier cu func
ționare electri
că trebuie să 
fie de construc
ție antigrîzu- 
toasă. Verifica
rea gradului de 
siguranță pe ca- 
re-1 prezintă ele 
In timpul func
ționării se face 
în tunelul de 
încercări de la 
8.C.S..M. Petro
șani. In clișeu : 
Electricianul L. 
Kiss pregătește 
pentru încer
cări in tunel un 
motor electric.

realizează sarcinile de producție!
cantor și alte măsuri tehnice. De 
asemenea, o cotribuție importantă 
a dat-o introducerea tehnicii noi — 
extinderea ungerii automate la si
tele Zimmer și la elevatoare, in
troducerea reactivilor noi la me
diul dens —- naftenatul de sodiu 
și motorina în loc de ulei mediu, 
apoi punerea în funcțiune a unot 
aparate automate pentru luarea 
probelor de cărbune cît și a pro
belor de șist.

In aplicarea măsurilor tehmco- 
organizatorice și la introducerea 
tehnicii noi, membrii și candidațîi 
de partid s-au situat la loc de 
frunte. Tovarășii Ghiciu Iosif, En- 
ciu Gheorghe, Ciula Vasile, Gyorgy 
Ștefan, Dascălu Ștefan, Mateaș 
Simion. F.lvireanu Anton, 
kovici Leopold, Mazăre 
Kertesz Alexandru, 
Scrobota Ilie, Munteanu Gheorghe, 
Sibișan Victor și Fulop Grigore 
au dovedit că cel mai bun factoi 
mobilizator al muncitorilor în du
cerea la îndeplinire a sarcinilor în
credințate este exemplul personal

Cu toate rezultatele obținute în 
creșterea randamentului, a recu
perării și reducerea procentului 
de cenușă, unul din principalii 
indici de calitate și anume umi
ditatea cărbunelui continuă să fie 
peste limita admisă. Hotărîrea to- 
muniștilor exprimată in adunarea

Mosz-
Vasile, 

Vilk Emil.

La sectorul II Aninoasa

Trebuie să crească preocuparea 
pentru scoaterea brigăzilor de sub plan!

(Urmare din pag. l-a)

ei 
in 
pe

d-

găzi cu mari posibilități de depă
șire a planului de producție, 
urmărind în acest fel, numai 
deplinirea indicilor de plan 
sector.

Pentru a confirma pe deplin
cest lucru e deajuns ca să dăm 
cîteva exemple. Brigada de mineri 
condusă de Codrea Gavrilă, înce- 
pînd cu luna aprilie, a rămas me
reu sub plan. In referatele lunare 
ale conducerii sectorului cu privi
re la motivele rămânerii fiecărei 
brigăzi sub plan, despre brigada 
lui Codrea Gavrilă se spune : pe 
luna mai această brigadă a rămas 
în urmă pentru că rostogolul pe 
care se transportă cărbunele se în
funda mereu, din cauza întreru
perii șuvoiului de apă ce antre
nează căderea cărbunelui. In luni
le iunie și Iulie se arată acelaș 
motiv, iar pe august conducerea 
sectorului s-a indurat să arate că 
brigada a fost slab aprovizionată 
cu materiale. Oare nu se puteau 
lua măsuri pentru Înlăturarea greu- 

generală a fost aceea de a curma 
cu lipsurile existente.

Pentru aceasta, la locurile unde 
se semnalizează lipsuri biroul or
ganizației de bază se va îngriji 
să fie repartizați membri de partid, 
iar muncitorii și tehnicienii care s-au 
afirmat in lupta pentru bunul mers 
al producției și care se ridică ta 
nivelul celor mai buni în activita
tea de producție și obștească vor 
ti îndrumați spre rîndurile parti
dului.

In fața colectivului prepatațiet 
Lupeni stau sarcini importante 
Planul de producție pentru anul 
viitor este mai mare de cit cel 
din anul acesta. Concomitent cu 
creșterea producției va trebui să 
crească • și randamentul preparato
rilor, să sporească recuperarea glo
bală și la cărbunele Cocsificabil, 
să scadă umiditatea și prețul de 
cost al cărbunelui, 
cință firească să 
mediu pe salariat.

Ținînd cont de 
mice care stau în 
preparației Lupeni noul birou al 
organizației de bază va trebui să 
acorde o atenție mai mate întări
rii tîndurilor organizației, intensi
ficării muncii politice pentru mo
bilizarea întregului colectiv de 
preparatori la îndeplinirea sarci
nilor Ce-i stau în față.

MARGARETA MICA

iar ca o conse- 
creascfi cîștigul

sarcinile ccono- 
fața colectivului

tot sub plan în- 
încă din prima lună a 
Pînă în luna aprilie con- 
sectorului a recunoscut că 
a fost slab aprovizionată

taților ce le întîmpina brigada ? 
Desigur că se puteau, dar condu
cerea sectorului s-a mulțumit doar 
să le constate in fiecare lună, ne- 
ajutînd brigada să iasă din impas. 
Intr-o asemenea situație, ba chiar 
mai grea, se află și brigada con
dusă de Horvath Andrei care lu
crează la pregătiri. Minerii de aici 
au rămas 
cepînd 
anului, 
ducerea 
brigada 
cu materiale. Apoi, probabil te- 
mîndu-se să repete aceleași moti
ve, a arătat că atit șeful de bri
gadă cit și șefii de schimb orga
nizează slab lucrul și nu se preo
cupă suficient de sarcinile de pro
ducție. Chiar dacă ar fi adevărate 
aceste afirmații cine se face oare 
mai mult vinovat ? Și într-un ca1 * * * 5- 
și in celălalt lipsuri serioase a 
avut conducerea sectorului și maiș
trii mineri care răspundeau de 
brigadă. Ei se fac vinovați de 
faptul că nu au luat nici o măsu
ră pentru sprijinirea acestei bri
găzi, pentru reorganizarea ei in ca
zul cînd a dat dovadă de slăbi
ciune in organizarea muncii. Mi
nerii din brigadă erau descurajați 
că de cîteva luni nu își fac planul 
și ciștigă sub posibilități.

1 Dc curînd a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri a organizației de bază de 
partid din cadrul preparației Lu
peni. Membrii și candidați! de 
partid au făcut cu acest prilej 
bilanțul activității desfășurate. El 
s-a dovedit bogat. încă de la în
ceputul anului colectivul prepara
ției Lupeni, îndrumat de către or
ganizația de bază, s-a angajat ca 
în acest an să mărească recupera
rea globala cu un punct fată de 
sarcinile de plan. Angajamentul a 
fost respectat. Pînă in luna septem
brie. recuperarea globală a cres
cut cu 2,1 la sută, fapt care a 
dus la realizarea unei economii 
se ridică la 622.000 lei, adică cu 
422.000 lei peste angajamentul 
luat. In perioada analizată s-au 
obținut succese și in reducerea 
procentului dc cenușă la cărbunele 
preparat, astfel incit cenușa alo- 
bală a fost redusă cu 0,4 la sută, 
iar cenușa cărbunelui cocsificabil 
cu 0,3 la sută.

La aceste succese de seamă au 
dus punerea in funcțiune a 10 silo
zuri. a ciurului de rezonanță nr. 
3. lărgirea crațerelot de produs 

Jgmrermediar. amenajarea încăperii 
centri pompele de batită, constru
irea ș. ounerea în funcțiune a unei
instalații pentru colectarea apelot
reziduale de la încărcare, sistema
tizarea instalației electrice In de-

Situația brigăzilor rămase sub 
plan a fost discutată și analizată 
In repetate rindurî in consfătuirile 
de producție ale sectorului și îd
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ședințele organizației de bază. S-au 
arătat care sînt cauzele care au 
influențat neîndeplinirea planului 
de către acestea, greutățile întîm- 
pinate, iar minerij au cerut să 
sprijiniți mai mult pentru a 
ridica la înălțimea sarcinilor, 
fie aprovizionați cu materiale 
goale, să se acorde mai multă 
tenție locurilor mai grele de mun
că. Conducerea sectorului a pro
mis că va lua măsuri, ca va face 
totul, dar a făcut prea puțin. Vi
novat de această stare de lucruri 
s-a făcut și vechiul birou al orga
nizației de partid care nu a con
trolat și îndrumat cu destulă com
petență cadrele tehnice din sector 
pentru a se ocupa în măsura cu
venită de ridicarea tuturor brigă
zilor la nivelul sarcinilor de plan. 
El avea, de .asemenea, datoria să 
analizeze care sînt cauzele că bri
gada lui Horvath Andrei merge atît 
de slab și luni de-a rîndul ciștigă 
slab. Slab a muncit în această 
direcție și comitetul sindical de
secție. Activitatea sectorului II
Aninoasa poate fi socotită ca bu
rtă numai atunci cînd vor fi ridi
cate toate brigăzile la nivelul ce
lor fruntașe 1 Conducerea sectoru
lui, maiștrii mineri, sub îndruma
rea noului birou al organizației 
de bază trebuie să lupte pentru a 
se ajunge aici cît mai grabnic. A- 
ceasta în interesul sectorului și al 
minerilor de aici. Rezultatele vor 
fi mult mai frumoase dacă toate 
brigăzile sectorului își vor înde
plini sarcinile de producție.

Aspect coti
dian din Petri
la : un nou bloc 
se înalță In fa
ța altuia „vechi'* 
— de 8 ani. In 
prezent la Pe
trila se află in 
lucru încă trei 
blocuri cu 97 
partamente.

IN CLIȘEU f: 
Noul bloc O In 
construcție.



Illite solilor poporului romln in India
Banchetul oferit de dr. S, Radhakrishnan 

în cinstea oaspeților romîni
(Urmare bin pag. l-a)

voltarea relațiilor noastre în 
viitor. Am văzut cîteva între
prinderi, am vizitat Institutul 
indian de științe, Institutul 
da, energie atomică. Am stat 
de vorbă cu demnitari din 
statele vizitate. Pretutindeni 
am intilnit bunăvoință și do
rința de a ni se da șl a primi 
explicații, am întîlnit un spirit 
de adevărată prietenie.

Poporul romîn ca și poporul 
indian este preocupat de a 
ridica economia țării sale, de 
a crea condiții favorabile pen
tru creșterea continuă- a ni
velului de trai și cultural. Po
porul romîn, ca și poporul in
dian, e interesat în menține
rea și consolidarea păcii și a- 
cestui scop îi sînt consacrate 
forțele poporului romîn și ale 
poporului indian. La diferite 
întîlniri internaționale repre-

zentănții popoarelor noastre se 
află pe poziții comune în mul
te probleme importante aflate 
la ordinea zilei, își dau sprijin.

Pacea este intr-adevăr cel 
mai scump lucru, dorința ar
zătoare a popoarelor. Merită 
să muncim neobosit umăr la 
umăr pentru a aduce contri
buția noastră la rezolvarea 
problemelor litigioase, pentru 
a obține încetarea cursei înar
mărilor care pune în pericol 
pacea lumii, pentru a realiza 
dezarmarea generală și totală, 
pentru a crea astfel un climat 
favorabil bunei înțelegeri și 
colaborării între popoare, in
diferent de orînduirea social?- 
și de stat a țării respective. 
Acesta este principiul după 
care se călăuzește Romînîa so
cialistă ca și celelalte țări so
cialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Ne străduim să a- 
ducem contribuția noastră a-

lături de celelalte popoare și 
state pentru destinderea inter
națională. Așa cum se unesc 
pîrîiașele în rîuri, așa cum se 
unesc rîurile în fluvii, așa să 
ne unim forțele pentru a ă- 
sigura o pace trainică în lume.

In încheiere tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a toastat 
pentru prosperitatea țării și 
poporului indian, în sănăta
tea președintelui Radhakrish- 
nan, a primului ministru 
Nehru, pentru prietenia și co
laborarea între popoarele ce
lor două țări, pentru pace în 
lumea întreagă.

După banchet, în cinstea condu
cătorilor de stat romîni a fost pre
zentat un program de cîntece și 
dansuri indiene. La sfîrșitul spec
tacolului tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a 
dură pe artiști și 
chete de flori.

felicitat cu 
le-a oferit

căl- 
bu-

La laboratorul național de fizică
DELHI 18. Trimisul special A- 

gerpres Ion Gălățeanu transmite :
Joi de dimineață tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej t Ion 
Gheorghe Maurer 
ne seu au avut la 
Bhavan, reședința 
rezervată, o 
K. D. Malaviya, 
lului și combustibilului al Repu
blicii India. Convorbirea s-a refe
rit la o serie de aspecte ale cola 
borării intre cele două țări.

Apoi conducătorii de stat ro
mîni însoțiți de Jai Sukh Lai 
Hatbi. ministrul muncii al Repu
blicii India, Mathur, ambasadorul 
Indiei la București și lancu Hora~ 
țiu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Delhi au depus o coroană de flori 
la mormîntul lui Mahatma Gandhi, 
erou național al poporului indian 
asasinat mișelește la 30 ianuarie 
1948 de un fanatic al unei orga
nizații politice reacționare, subven
ționată de cercurile din străină
tate. Pe panglica tricoloră a co
roanei era scris în limba hindu:

dimineață 
Gheorghiu-Dej,

și Corneliu Mă~ 
palatul Rajhtrap 

ce le-a fost 
convorbire cu 
ministrul subso-

„Lui Mahatma Gandhi, părintele 
națiunii, din partea 
Consiliului de Stat 
Populare Romîne“.

Solii poporului 
îndreptat apoi spre i 
țional de fizică. De-a lungul dru
mului parcurs de cortegiul de ma
șini oficiale un mare număr de 
cetățeni ai orașului au salutat cu 
căldură pe oaspeții romîni.

La intrarea în laborator condu
cătorii de stat romîni au fost în- 
tîmpinați de dr. Vaidya, directo
rul general adjunct al laboratoru
lui, de oameni de știință, cercetă
tori. Directorul general adjunct a 
înfățișat aspecte din activitatea la
boratorului, a vorbit despre cerce
tările făcute în diferite domenii și 
rezultatele obținute, despre sarci
nile de viitor.

Conducătorii de stat romîni au 
vizitat numeroase secții ale labo
ratorului, printre care cele de tem
peraturi joase, de optică, de acus
tică, biblioteca care are peste 
100.000 de volume, sala de spec
tacole a laboratorului.

președintelui
al Republicii

romîn s-au 
laboratorul na-

ca-Vorbind despre 
re le întreține cu 
lare din străinătate, directorul ge
neral adjunct dr. Vaidya a arătat 
că asemenea relații există și cu 
Institutul de fizică atomică din 
București. Intre cele două institute 
are loc, de asemenea, un schimb 
de publicații științifice.

La sfîrșitul vizitei, răspunzând 
întrebării unui reporter al radiodi
fuziunii indiene, tovarășul Gheor
gbe Gheorghiu-Dej a arătat că 
orice țară s-ar putea mîndri cu un 
asemenea centru de cercetări ști
ințifice și a subliniat foloasele co
laborării oamenilor de știință din
tre cele două țări. Președintele 
Consiliului de Stat a 
care lucrează la 
noi și importante succese în acti
vitatea pe care o desfășoară.

In jurul orei 13 (ora locală) pri
mul ministru Jawaharlal Nehru a 
oferit la reședința sa un prînz în 
cinstea conducătorilor de stat ro
mîni. Prînzul s~a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, cor
dială.

relațiile pe 
instituțiile simi-

urat celor 
acest laborator

O expresie a prieteniei sincere dintre popoarele indian 
și romîn

Nehru, ambasadorul Indiei la 
București, Mathur, și amba
sadorul Republicii Populare 
Romîne la Delhi, lancu Hora- 
țiu. înalții oaspeți romîni au 
fost primiți de primarul ora
șului Delhi, Nuruddin Ahmad 
și de membrii consiliului mu
nicipal. Erau prezențî șefii mi
siunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic, corespondenți 
de presă, ziariști 
romîni.

Conducătorii de 
împreună cu primul ministru 
Nehru și cu primarul orașului 
Delhi au luat loc în prezidiu.

După ce a prezentat pe 
membrii consiliului municipal, 
Nuruddin Ahmad a oferit to
varășilor Gheorghe Gh'eorghiu- 

Gheorghe Maurer și 
Mănescu ghirlandele 
cu care indienii pri-

DELHI 18. Trimisul special 
Agerpres, ion Gălățeanu, 
transmite :

Joi după-amiază, la Fortul 
Roșu din Delhi a avut loc o 
mare adunare cetățenească cu 
prilejul ’ 
varășilor 
Dej, Ion 
Corneliu

Fortul 
pentru că atît zidul 
cit și construcțiile interioare 
sînt din piatră roșie, a fost 
timp de secole reședința ma
rilor moguli. Construit în 
1648, din dispoziția lui Shah 
Jahan, împăratul care a ho- 
tărlt să se înalțe și Taj Ma- 
halul din Agar, Fortul Roșu a‘ 
fost martorul multor eveni
mente de seamă din istoria 
Indiei. De la eliberarea țării, 
acest monument asupra căruia 
timpul pare 
amprenta a 
într-un loc 
conducătorii 
populație și 
onoare si locuitorii orașului 
Delhi.

In anul 1947, Jawaharlal 
Nehru a înălțat deasupra For
tului steagul tricolor al Indiei 
independente. Astăzi, pe tur
nurile acestei cetăți medievale 
flutură alături drapelele de 
stat ale Republicii India și 
Republicii Populare Romîne.

La ora 18, în spațioasă curte 
interioară mii de locuitori ai 
capitalei indiene au întîmpi- 
nat cu căldură pe tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, însoțiți de primul 
ministru al Indiei, Jawaharlal

vizitei în India a to- 
Gheorghe Gheorghiu- 

i Gheorghe Maurer și 
Mănescu.
Roșu, numit astfel 

exterior

a nu-și fi pus 
fost transformat 

de întîlnire între 
de stat indieni și 
intre oaspeții de

ai agențiilor 
indieni și

stat romîni,

Dej, Ion 
Corneliu 
de flori 
mese pe oaspeții de seamă.

Au fost intonate imnurile 
de stat ăîe R. P. Romîne și 
Republicii India.

Primarul orașului Deliii a 
deschis adunarea cetățenească 
printr-o scurtă cuvîntare. El ă 
rugat pe înalții oaspeți ro
mîni să primească în semn de 
amintire daruri lucrate de 
meșteșugari indieni. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit pentru frumoasele 
daruri.

Intîmpinat cu aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Cuvîntareă sa, 
tradusă în limba hindi, a fost 
ascultată cu mult interes de 
miile de oameni prezențî la a- 
dunare. Tovarășul Gheorghe

I

Gheorghiu-Dej a rostit ulti
mele cuvinte ale cuvîntării 
sale în limba hindi.

A luat apoi cuvîntul pri
mul ministru Jawaharlal Nehru.

Cele două cuvîntări au fost 
subliniate în repetate rînduri 
de aplauzele puternice ale 
participanților la adunare.

In încheierea adunării s-au 
intonat din nou
stat ale celor două

Manifestarea de 
Roșu a constituit 
a prieteniei sincere 
poarele indian și romîn.

După adunarea cetățeneas
că, tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu, înso
țiți de primul ministru Nehru, 
au vizitat Fortul Roșu.

imnurile de 
țări.
la Fortul 
o expresie 
dintre po

U.R.S.S. produce mai mult oțel 
de cît

NEW YORK 18 (Agerpres). 
Corespondentul agenției TASS, 
Harry Freeman, transmite:

In cel de-al 3-lea trimestru 
al anului curent în 
Sovietică producția 
fost mai mare decît 
Unite. Acest lucru 
firmat de datele 
fierului și oțelului din S-U-A., 
potrivit cărora producția de 
oțel în S.U.A. a fost în cel 
de-al 3-lea trimestru de apro
ximativ 18,615.000 tone metri-

Uniunea 
de oțel a 
în Statele 
este con-

Institutului

S.U.A.
ce. In aceeași perioadă în 
Uniunea Sovietică a fost obți
nută o producție de 18.900.000 
tone metrice de oțel.

Faptul că în cel de-al 3-lea 
trimestru Uniunea Sovietică a 
întrecut Statele Unite în a- 
ceastă ramură importantă a 
economiei, se datorează dez
voltării industriei metalurgice 
sovietice și incapacității Sta
telor Unite de a folosi toate 
capacitățile lor de producție.

0--------------

Intîlnipe prietenească
MOSCOVA 18 (Agerpres).
La Casa prieteniei popoare

lor din Moscova a avut loc o 
întilnire între membrii Consi
liului de conducere al Asocia
ției de Prietenie sovieto-romî- 
nă și un grup de constructori 
din Onești, care au vizitat o- 
rașele Kiev, Leningrad și Mos
cova. Specialiștii romîni au 
împărtășit impresii culese în

timpul vizitei pe marile șan
tiere de construcții de locuin
țe. In cuvîntul său, Alexandr 
Reabinin, vicepreședinte 
Comitetului executiv 
vietului din Moscova,
ședințe al Consiliului de con-Y 
ducere al A.P.S.R., a 
importanța schimbului de ex
periență între specialiștii din 
cele două țări.

©--------------

al 
al so- 

vicepre^

subliniat

Turneul orchestrei radioteleviziunii romîne
MOSCOVA 18 (Agerpres).
Orchestra simfonică a radio

televiziunii romîne își conti
nuă turneul în Uniunea Sovie
tică. La 16 octombrie la Tea
trul de Operă din Riga a avut 
loc un concert de gală la care 
a asistat I. E. Kalnberzin, vice
președinte al Prezidiului Sovie-

tului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Letonă, pre
cum și membri 
leton.

Concertul s-a
succes.

Următoarele 
orchestrei vor 
Kiev.

ai guvernului

bucurat

concerte 
avea loc

de

ale 
la

0-

Aproape un milion de mefaiurgiști 
italieni în grevă

ROMA' 18 (Agerpres).
Aproape 1 milion de mun 

citori de la uzinele metalur- 
igice și constructoare de ma
șini particulare din Italia au 
declarat Ia 18 octombrie o 
nouă grevă de trei zile. Gre
viștii cer încheierea unui nou 
contract colectiv pe întreaga 
țară, care să îmbunătățească 
situația lor materială.

Unitatea greviștilor a silit 
pe unii patroni să satisfacă

KRASNOIARsK. In munții 
Saianî de răsărit din sudul Si
beriei a început prelucrarea 
industrială a zăcămintelor de 
fosfor.

La zăcămîntul de minereuri 
de fier de la 'Abakan s-a con
struit o mină puternică care 
aprovizionează cu materie pri
mă furnalele combinatului me
talurgic de la Novokuznețk.

•«s«

SITUAȚIA DIN YEMEN
SANAA 18 (Agerpres).
Forțele armate ale Republi

cii Yemen continuă operațiu
nile de curățire în partea de 
nord-vest a țării în apropie
rea graniței cu Arabia saudi
tă. Potrivit declarației primu
lui ministru al Yemenului, 
Sallal, în cursul contraofensi
vei dezlănțuite împotriva tru
pelor Arabiei Saudite care au 
pătruns din nou la 17 octom
brie pe teritoriul Yemenului, 
30 de soldați au fost omorîți 
și 50 au fost răniți. Aviația 
yemenită continuă să bombar
deze punctele de rezistență ale 
inamicului.

Ziarul „Al-Gumhuria“ care 
apare la Cairo anunță că 11 

' ofițeri americani de la o bază
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Pî-revendicările muncitorilor, 
nă în prezent 170 de firme au 
anunțat că acceptă principa
lele revendicări ale greviștilor.

O parte însemnată a patro
nilor refuză însă să satisfacă 
revendicările muncitorilor ce- 
rînd sprijin organelor de stat, 
și în primul rînd poliției, care 
împrăștie mitingurile și de
monstrațiile muncitorilor și în
cearcă să intimideze prin toa
te mijloacele pe greviști.

0

In ramificațiile de vest ale 
munților Saianî se construieș
te încă o mină cu o capacitate 
anuală 
nereuri

de 5 milioane tone mi- 
de fier.
YORK. Agenția Uni-;

militară din Arabia Saudită, 
situată lingă granița cu Ye
menul, au luat parte activă la 
agresiunea împotriva Yemenu
lui. Ziarul „Al Akbar“ anunță 
că în apele Arabiei Saudite au 
apărut nave de război aparți- 
nînd Statelor Unite. Printre 
acestea se află un purtător de 
avioane și distrugătoare care 
staționează în porturile Jedda 
și Al Dammam, 
presa din R.A.U. 
rabia Saudită a 
acord secret cu 
prin care S.U.A. 
permisiunea de 
bază de lansare
cadrul bazei militare 
de la Dahran.

NEW
ted Press International, refe- 
rindu-se la știrea transmisă; 
de postul de radio Mecca, a-: 
nunță că regele Arabiei Sau- 
dite a dizolvat guvernul și a 
numit ca nou 
pe fratele său 
țul Feissal.

prim-ministru 
mai mic, prin-

In ședința din

De asemenea, 
anunță că A- 
încheiat un 
Statele Unite 

au căpătat 
a construi o 
de rachete în 

aeriene

NEW YORK. In ședința din 
după-amiaza zilei de 17 oc
tombrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a ales Brazilia, Norve
gia, Marocul și Filipinele ca 
membri nepermanenți ai Con
siliului de Securitate în locul 
Republicii Chile, Irlandei, 
R.A.U. și R. P. Romîne, ale 
căror mandate în acest organ 
expiră Ia sfîrșitul anului cu
rent. Uniunea Sovietică, Ar
gentina, Austria, R. S. Ceho
slovacă, Japonia și Marea Bria 
tanie au fost alese membre ale 
Consiliului Economic și Social. 
Liberia a fost aleasă în Con
siliul de Tutelă.
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