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Noi succese ale minerilor 
din Valea Jiului

LA ÎNCEPUT DE NOU AN ȘCOLAR
Rodnică activitate 

în abatajele Uricaniului
Minerii de la Uricani continuă 

să se afirme în întrecerea cu ce
lelalte colective miniere din ba

zinul Văii Jiului. In fiecare zi ei 
scot în plus din abataje cantități 
tot mai însemnate de cărbune coc- 
sificabil. In prima jumătate a lunii 
septembrie, de exemplu, minerii de 
aici au adăugat la realizările an
terioare încă 1116 tone de cărbu
ne peste plan. Ce! mai mare spor 

zde producție l-au realizat minerii 
sectorului I. Avînd asigurate con
diții bune de lucru în abataje, ei 
au reușit să extragă în acest timp 
mai mult de 1000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Randa
mentul planificat pe sector a fost 
depășit în luna curentă cu aproa
pe 300 kg. cărbune pe post. In 
mod deosebit s-au evidențiat bri
găzile minerilor Pînzaru Alexan
dru, Burtea Niță, Cîrciumaru Vic
tor, Teodor eseu Stancu care au 
extras 150—400 tone de cărbune 
în plus.

O rodnică activitate desfășoa
ră și brigăzile conduse de minerii 
Rudic Constantin și Pop Gavrilă 
din sectorul II. In prima jumătate 
a lunii curente acestea au reali
zat randamente de peste 7 tone 
cărbune pe post.

Pe baza creșterii 
productivității muncii
In toate sectoarele minei Lonea 

normatorii au încheiat calculul 
realizărilor obținute de brigăzi în 

2 prima jumătate a lunii septembrie. 
wPe graficele de întrecere au fost 

înscrise noi cifre care oglindesc 
roadele muncii minerilor. La sec
torul V, de pildă, în dreptul bri
găzii lui Petric Simion care lu
crează într-un abataj cameră se 
indică depășirea planului eu 286 

tone de cărbune, randamentul fi
ind cu 1 5 tone/posț mai mare de cît 
cel planificat. Minerii din brigada 
condusă de Danciu Moise au ob
ținut un randament mediu de pes
te 6 tone cărbune pe post. Pe a- 
ceastă bază ei au extras în luna 
septembrie mai bine de 250 tone 1 
de cărbune peste plan. Un rezul- ■ 
tat asemănător au dobîndit și mi- I 
nerii brigăzii lui Timar Ștefan.

Datorită obținerii de randamen- ' 
te ridicate în abataje colectivul i 
sectorului V a totalizat, în prima 
jumătate a lunii septembrie, un 
plus de producție de 803 tone căr
bune.

28 000 tone de cărbune 
peste plan

I 
Este bine cunoscută în Valea 

Jiului hărnicia minerilor sectoru
lui III de la exploatarea Lupeni. 
Lună de lună ei și-au depășit sim
țitor sarcinile de plan la extrac
ția cărbunelui. In prima jumătate 
a lunii septembrie, din abatajele 
frontale ale sectorului au fost ex
trase peste plan încă 1500 tone 
de cărbune. De la începutul anu
lui și pînă în prezent minerii a- 
cestui sector au livrat centrelor 
siderurgice mai mult de 28 000 
tone de cărbune cocsificabil peste 
prevederile planului. Acest frumos 
rezultat a fost obținut îndeosebi 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Randamentul obținut pe 
sector a atins în medie peste 3 
tone cărbune pe post față de 2,770 
cît este planificat. îmbucurător 
este, de asemenea, faptul că mi
nerii sectorului III au redus prețul 
de cost cu peste 2 lei pe fiecare 
tonă de cărbune extrasă.

Un aport substanțial la obține
rea acestor realizări l-au adus bri
găzile de frontaliști conduse de 
Petre Constantin, Ghioancă Sabin 
și Ghioancă loan.

FLORI FLORI
Pînă atunci pustie, singuratică, 

școala s-a reîntîlnit după frumoa
sele zile de vacanță, cu vechii ei 
prieteni. Era o dimineață sclipi
toare, cu cer senin și soare caid, 
anume pentru a învălui in stră
lucite sutele de școlari, cu fe
tele îmbujorate, cu brațele pline 
cu flori, veniți la festivitatea des
chiderii noului an școlar. Toți cu 
obrajii rumeni, toți îmbrăcați cu
rat, elevii păreau ei înșiși uri 
imens buchet de flori. Sînt copii 
de mineri, de muncitori, fii ai 
celor pe care foștii stăpîni ai mi
nelor, capitaliștii, a sortiseră a- 
naifabetismului, iii acelora care 
in copilărie nu se puteau apro
pia de școală fiind desculți, flă- 
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mînzi, siliți să înceapă din fra
gedă tinerețe munca de rob...

Pentru acești copii, copiii zile
lor noastre, pentru al căror viitor 
partidul și guvernul, statui nostru 
socialist fac totul, școala și-a des
chis porțile larg și primitor. Clă
direa școlii, reconstruită și lărgită 
cu multe clase în ultimii ani, 
proaspăt zugrăvită și din nou în
frumusețată, i-a primit curată, te
meinic pregătită pentru noul an 
școlar. Numai pentru reparații și 
zugrăveli, sfatul popular a alocat 
pentru școala de 8 ani nr. 1 din 
Petroșani suma de 21880 lei. Așe-

I. B.

(Continuare în pag. 3-a)

* • 
: Condiții minunate • •
• La școala de 8 ani nr. 4 din » 
o Petroșani, ca de altfel la toate * 
» școlile din localitățile noastre, J 
' deschid îr 3a noului an școlar a •
• prilejuit o sărbătoare plină da a
• bucurii atît pentru școlari cît și •
» pentru profesori. Este bucuria pe J 
J care o crează condițiile mereu •
• mai bune de învățătură asigu- •
• rate de statul democrat popular. .
» Despre aceste condiții minunate °
J a vorbit în cuvîntul său, cu o- • 
J cazia deschiderii festive a școlii • 
a și tovarășul Tițescu Constantin, a 
a directorul școlii, precum și tova- * 
J rășul Nagy Gabriel, directorul •
• adjunct. •
• Cu prilejul noului an de învă- a 
a țămînt au pășit pragul școlii nr. Z 
J 4 aproape 900 de copii, din care “ 
J peste 100 au îmbrăcat pentru •
• prima dată uniformele de șco- *
• lari. Școala își așteaptă oaspeții * 
Z bine pregătită, curată, cu mobi- * 
Z lierul pus la punct, cu materia- •
• Iul didactic completat. Cu oca- a
• zia începerii noului an da învă- Z
• țămînt pe copii i-au așteptat * 
â 6700 manuala în valoare de pas- « 
- te 45.000 lei, care au fost dis- *
• tribuile gratuit școlarilor. Ce ♦
• poate constitui o dovadă mai •
• grăitoare a grijii cu care parti- *
• dul și statul nostru înconjoară *
• tînăra noastră generație ! •
Z Pentru toate condițiile minu- J
• nate sînt recunoscători atît co- •
• piii, părinții lor cît și profesorii. «
• In numele elevilor a vorbit la J 
Z festivitate pionierul Duda loan. * 
Z El a mulțumit partidului și gu- ♦
• vernului pentru minunatala con- •
• diții de învățătură și a urat un •
• călduros bun venit elevilor din ,
Z clasa I-a. Z
Z Festivitatea s-a încheiaț. Dar • 
Z veselia, entuziasmul au dominat ’
• încă mult timp curtea școlii. -

**•«-•« • • ♦ ♦
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întrebare Ia care se așteaptă 
un răspuns concret

La depozitul de lemn al minei 
Petrila buștenii prelucrați la gater 
dau numeroase lăturoaia groase, 
cu mult peste dimensiunile admise 
de normă. Acest lucru se întîm- 
plă atît din cauza muncitorilor ga- 
teriști, care neglijează montarea 
mai multor pînze de fierăstrău la 
gater, cît și din cauza conducerii 
depozitului care tolerează situația.

Știindu-se că majoritatea lătu- 
roaielor iau drumul lemnului de 

Brigada condusă de minerul Cepălău Aurel de la mina Petrila este unul din colectivele harnice 
din sectorul IV. Lună de lună brigada reușește să trimită la ziuă cărbune peste prevederile de plan.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Cepălă'u Aurel discutînd cu ortaci din brigadă înainte de a intra

foc se iscă întrebarea : oare la de
pozitul de lemn al minei Petrila 
valorificarea superioară a materia
lului lemnos și economiile sînt în 
întrecere obiective principale nu
mai pentru o parte din muncitori, 
sau pentru toți ? Și dacă sînt de 
ce nu se curmă această situație ?

CIUR IOAN
muncitor la depozitul de lemn 

Petrila

Montator principal la termocen
trala Paroșeni, Drăgoi Nicolae se 
evidențiază lună de lună prin lu
crări de calitate și reglări de pre
cizie la aparate electrice. Pentru 
aceasta el este stimat și prețuit 
de către colectivul de muncă al 
termocentralei. Montatorul Drăgoi 
Nicolae este hotărît să obțină re
zultate tot mai însemnate în acti
vitatea sa.

IN CLIȘEU: Drăgoi Nicolae e- 
xecutind verificarea unor instalații 
în secția electrică.

Din activitatea tinerilor 
constructori de la Coroiești

La muncă patriotică
Intr-una din zilele trecute, 

după orele de muncă, 120 de ti
neri constructori și montori de 
pe șantierul Coroiești au răs
puns la chemarea organizației 

U.T.M. de a întreprinde o ac
țiune de muncă patriotică la cu
rățirea sectoarelor, repararea 
drumurilor și colectarea fierului 
vechi.

In cele peste 300 ore de mun
că patriotică prestate, au fost 
colectate și transportate la locul 
de încărcare 10 tone de fier 
vechi, s-au reparat 600 m. de 
drum și s-au curățat sectoarele 
de rămășițele de material lem
nos și alte materiale. In fruntea 
acestei acțiuni s-au situat tine
rii Ursache Mircea, Ivancenco 
Ioan, Bodescu loan și Pogea 
Gheorghe care au muncit cu 
mult entuziasm.

Se întărește organizația 
de tineret

Cu fiecare lună ce trece, rîn- 
durile organizației U.T.M. de pe 
același șantier cresc și se întă
resc continuu, prin primirea în 
U.T.M. a celor mai harnici ti
neri muncitori care și-au mani
festat dorința de a deveni ute- 
miști. In luna care a trecut, de 
pildă, rîndurile organizației au 
crescut cu încă 5 membri. Prin
tre tinerii primiți recent în 

U.T.M. se numără Sorici loan, 
Bodislav Angela și Șarnent Nă

șite, muncitori în echipele de S 
zidari, precum șl tinerii Chicoș ) 
Irina și Tîrșa Vasile din echi- ) 
pele de instalatori. c

Pregătind și primind în U.T.M. ( 
în fiecare lună cite 5-8 noi mem- ( 
bri, dintre cei mai destoinici ti- \ 
neri constructori de pe șantier, ) 
organizația de bază a T.C.M.C. 
Coroiești numără în prezent pes- . 
te 170 de membri. ?

0 dorință căreia trebuie < 
să i se acorde atenția 5 

cuvenită <
Calificarea într-o meserie și a- r 

cumularea de noi cunoștințe c 
profesionale este o dorință ce se ( 
manifestă tot mai frecvent în ) 
rîndul tinerilor muncitori neca- J 
lificați de pe șantier. Pentru în- (L 
deplinirea acestei dorințe s-a a- i ‘ 
pelat în nenumărate rînduri la <, i 
conducerea șantierului pentru a 
crea condițiile înființării unor 11 
cursuri de calificare, îndeosebi ’ 

în meseriile de montări, insta- ) 
latori și sudori. însă pînă în ? 
prezent se manifestă prea puțin C 
interes pentru rezolvarea acestei \ 
probleme. S

Tinînd cont de importanța ce > 
o reprezintă creșterea număru- ) 
lui de muncitori calificați în în- ? 
deplinirea la timp a sarcinilor c 
ce stau în fața colectivului de ( 
constructori al preparației, cel 
competenți sînt chemați să a- ! 
corde toată atenția dorinței de (l 
calificare a numeroșilor tineri / 
de pe șantier. <

i în șut.
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Victorie muncita și ■oerîtaiâ.

B0Xî Minerul Vulcan 
la prima întîlnire inferraionalâ

din localitate — 
Cu această oca- 
a minerilor din 
puternica forma- 
Hunedoara, ce

întîlnirea de fotbal 
două echipe miniere 
și Minerul Baia Mare 
tată cu viu interes 
fotbalului din Valea
poate spune că această întîlnire a 
corespuns așteptărilor. S-a jucat

dintre cele 
Jiul Petrila 

a fost aștep- 
de iubitorii 
Jiului. Și se

unui atacant. Un minut mai tîrziu 
se înscrie unicul gol al partidei. 
Martinovici șutează, portarul Bay 
prinde, însă nu cu destulă sigu
ranță, iar Cazan aflat în apropiere 
îi „suflă" mingea și înscrie. Ata
curile se succed în continuare și

Un nou atac la poarta oaspeților.

căzii de a egala, trăgînd în bra
țele lui Zamfir. In minutul 55 oas
peții scapă o nouă ocazie de a în
scrie. Mingea șutată de Sasu în- 
tîlnește bara transversală de unde 
revine în teren. Un minut mai 
tîrziu, Casandra trage puternic, 
portarul scapă mingea dar nici un 
atacant al echipei Jiul nu se afla 
pe fază spre a concretiza. Se mai 
remarcă, de asemenea, șutul peri

culos din minutul 77 al lui Sasu, 
salvat în ultima instanță de porta
rul Zamfir (cel mai bun jucător de 
pe teren). Apoi jocul se echili
brează. Ocazii sînt și de o parte 
și de alta fără a fi însă fructifi
cate, astfel că pînă la fluierul fi
nal al arbitrului scorul nu se mai 
modifică.

Deși din punct de vedere teh
nic, jocul n-a fost prea ridicat, el 
a plăcut prin ritmul vioi în care 
a fost purtat. In 
Jiul a dat dovadă 
tere de luptă, de 
de a învinge. In
era dominată, echipa
calm și organizat, inițiind contra
atacuri periculoase, în special pe 
partea lui Martinovici. Pentru dîr- 
zenia de care a dat dovadă merită 
să fie evidențiată întreaga echipă 
gazdă și în special Zamfir, Nicoa- 
ră, Csutak, Frank și Martinovici. 
De la oaspeți s-au remarcat Sze- 
keî, Vasilescu, Ujvary și Sasu în 
repriza a doua.

A arbitrat cu multă competență 
Cîmpeanu Ioan din Cluj ajutat la 
tușe de Doncea loan din București 
și Pavel Grigore din Petroșani.

această partidă, 
de o mare pu- 
o voință fermă 
perioadele cînd 

s-a apărat

poarta 
Chiar în primul mi- 
Peronescu ratează o 

de a deschide scorul, 
apropiere pe lingă 

domină în

într-un ritm vioi din primul minut 
și pînă la fluierul final al arbitru
lui.

începutul partidei aparține gaz
delor care atacă insistent 
băimărenilor. 
nut de joc, 
mare ocazie 
trăgînd din
poartă. Echipa gazdă 
continuare dar Martinovici, Staicu 
și Vlad ratează ocazii favorabile. 
In minutul 8, la un contraatac pe
riculos inițiat pe partea stingă a 
terenului, băimărenii 
tul de a marca, dar 
fir plonjează curajos

sînt pe punc- 
portarul Zam- 
în picioarele

de o parte și de alta însă pripeala 
și nesiguranța în șut fac ca ele să 
fie irosite.

In cea de a doua repriză, echipa 
din Baia Mare s-a prezentat mult 
schimbată în bine. Jucătorii con
trolează mijlocul terenului, combi
nă subtil, fac schimburi reușite de 
locuri. Sasu care în prima repriză 
nu s-a prea văzut, a constituit de 
data aceasta un pericol permanent 
pentru apărarea Jiului. La una din 
incursiunile sale pe extremă, din 
minutul 49, el centrează în careu, 
dar interul stîng băimărean aflat 
singur la cîțiva metri de poartă 
ratează una din cele mai mari o-

Duminică seara, a avut loc la 
Vulcan prima gală de box organi
zată de Minerul 
pe plan regional 
zie, tînăra echipă 
Vulcan a întîlnit 
tie Constructorul
activează în campionatul republi
can.

Deși în final a fost învinsă cu 
7—5, echipa Minerul (antrenor 
Cupu Constantin) are meritul de a 
fi rezistat onorabil oaspeților. For
mată din elemente talentate, tînă
ra echipă din Vulcan și-a făcut un 
debut promițător. Perseverînd pe 
această cale și insistînd ia antre
namente, în special asupra însuși
rii tehnicii elevilor săi, fără în
doială că antrenorul Cupu se va 
putea mîndri în scurt timp că a 
dat sportului cu mănuși elemente 
de valoare.

Din meciurile disputate, cel mai 
frumos a fost cel susținut de Sta- 
mate Stanciu — Vulcan împotriva 
lui Florea Marin — Hunedoara, 
încă din primul minut, vulcănea- 
nul pornește decis la atac, dar 
primind o replică viguroasă este 
temperat și repriza se termină la 
egalitate. In următoarele trei mi
nute asistăm la o 
dîrzenie. 
parte și 
tența. In 
reanul recepționează în plin un 
croșeu de dreapta și este zdrun
cinat vizibil. Din acest moment 
luptă dezordonat și dă prilejul lui 
Stamate să cîștige o muncită dar 
clară victorie la puncte.

De la oaspeți a impresionat 
Sodciu loan, un boxer tehnic și cu

lovituri puternice care a învins prin 
K.O. tehnic în repriza a III-a pe 
tînărul Galan Octavian.

ALTE REZULTATE : Costinaș Va- 
sile — Vulcan, învinge pe Soare 
Vasile — Hnedoara, Mircioiu Gheor- 
ghe — meci nul cu Ceaușu Marin, 
Moraru Petru și Lupu Alexandru 
— Vulcan sînt învinși de adver
sarii lor Proroc Vasile și Bucur 
Gheorghe.

VIRLAN CONSTANTIN
corespondent

D. CRIȘAN
C. MATEESCU

Un hotel în junglă

CAMPIONATUL REGIONAL
Scor de proporții 

ia Lonea
In etapa a II-a a campionatului 

regional de fotbal, Parîngul Lonea 
a întîlnit pe teren propriu pe Re
fractara Alba lulia. Atacul gazde
lor s-a dovedit în mare vervă în
scriind nu mai puțin de 6 goluri 
în poarta oaspeților. La drept vor
bind și apărătorii au fost la înăl
țime neprimind nici un gol, astfel 
că întîlnirea se încheie cu scorul 
de 6—0 în favoarea lonenilor.

Minerul Ghelar, aninosenii au ob
ținut victoria cu 3—2, întorcîndu- 
se acasă eu 2 puncte prețioase. 
Cele două victorii consecutive îi 
situiază pe locul II în clasament.

este
de cabană cu

Lovituri 
de alta 
ultima

luptă de o rară 
puternice de o 
electrizează asis- 
repriză, hunedo- 

plin

O spectaculoasă
tînăr gimnast.

HANDBAL IN 1

S.S.E. Petroșani
6-8

săritură a unui

Aninosenii învingători 
în deplasare

Reprezentativa minerilor din A- 
ninoasa a pășit în actualul cam
pionat întărită cu jucători de cer
tă valoare.
cu portarul 
dărescu și 
vechi state 
ria A. Deși

ALTE REZULTATE: Minerul
Teliuc — Jiul II Petrila 1—0; 
C.F.R. Simeria — Minerul Vulcan 
2—0; Știința Petroșani — Sebeșul 
Sebeș — amînat; Aurul Brad — 
Retezatul Hațeg 6—1; Constructo
rul Hunedoara----Daeia Orăștie
5—0.

„Treetop Hotel" este unul din 
cele mai neobișnuite hoteluri din 
lume. El se află în Kenya, la 12 
mile distanță de Nyliy Tornship, 
în inima junglei. De fapt, 
vorba de un fel
două etaje, construită în., coroana 
unui uriaș smochin sălbatic. Clien
tela hotelului este formată în ge
neral de turiștii amatori de sen
zații tari. Proprietarul, un oareca
re mister Wallace, a tipărit un 
prospect care aduce la cunoștință 
că de pe „terasa" hotelului, clien- 
ții pot vedea fiarele junglei ducînd 
viața lor liberă și cruntă. Se ,,ga
rantează" pentru rinoceri, leoparzi, 
hiene. Unii norocoși au putut ve
dea chiar și turme de elefaîiți săl
batici. De altfel și prețurile la a- 
cest original hotel sînt sălbatice...

Primul meci pe teren propriu 
din actualul campionat susținut da 
echipa Elevul din Petroșani a fă
cut ca la întîlnire să participe uu 
număr de peste 700 de spectatori. 
Fără îndoială că numărul mare 
de spectatori prezenți la această 
întîlnire a venit cu speranța că 
fetele noastre deși aveau ca ad
versară o formație valoroasă, se 
vor comporta la înălțime.

Dacă prima repriză se încheie 
cu un avantaj de 3 goluri în fa
voarea sibiencelor, începutul celei 
de a doua reprize 
la un moment dat
6—5 pentru oaspete. Publicul încu
rajează puternic echipa și egala- 
rea plutea în aer dar Kellner ra
tează trăgînd în bară o lovitură 
de la 7 metri. Deși domină mai 

mult, elevele fac greșeli în expe
dierea balonului și de una din a- 
cestea profită adversarul și îns
crie: 7—5. Fetele noastre mun-

— C.S.M
(3-6)

cesc foarte mult în această parte 
a meciului și reduc din handicar 
prin golul înscris da Kellner, dec-. 
7—6. La această situație cînd jocul 
devenise extrem de palpitant și 
se părea că sibiencele, de data 
aceasta nu vor pleca cu 2 puncte, 
ratăm din nou un 7 metri prin 
Pușcașu, 
oaspeții 
cu care

După
au muncit în cea de a doua parte 
se cuvin cuvinte de laudă dar 
nu trebuie uitat că la handbal a 
rata două lovituri de la 7 metri 
și alte situații favorabile înseam
nă că încă 
cest capitol 
insiste în 
Au înscris
2,
Hunteanu cite
ence, Schușter 

Bîrthelmer 1.

Sibiu

iar 9 minute mai tîrziu 
urcă scorul la 8—6, scor 
ia sfîrșit partida.
felul cum fetele noastre

ne aparține și 
scorul arată

sîntem deficitari la a- 
la care trebuie să se 
pregătirile de viitor.

pentru gazde Pușcașu
Cerghezan, Barabaș, Kellner și 

unul. Pentru sibi- 
5, Kieltreh 2 și

S. BALOI 
corespondent

Lotul a fost completat
Crîsnic,
Ghibea,
de serviciu în catego-

atacanții Ciur- 
jucători cu

ETAPA VIITOARE: Refractara 
Alba lulia — Minerul Teliuc; Da
cia Orăștie — Parîngul Lonea ; Re
tezatul Hațeg — Constructorul Hu
nedoara; Sebeșul Sebeș — Aurul 
Brad; Minerul Aninoasa — Știința 
Petroșani; Minerul Vulcan — Mi
nerul 
CF.R.

Ghelar; Jiu! II Petrila 
Simeria.jucau în deplasare, cu

* ft-
♦
♦ CLASAM E N TUL ț

♦ 1. Parîngul Lonea 2 2 0 0 9:1 4
♦ 2. Minerul Aninoasa 2 2 0 0 6:2 4 *
♦ 3. Aurul Brad 2 1 1 0 7:2 3 •
f 4. Sebeșul Sebeș 1 1 0 0 4:0 9 *
9 5. Constructorul Hunedoara 2 1 0 1 6:2 2
9 6—7. Minerul Teliuc 2 1 0 1 2:3 2
9 6-—7. C.F.R. Simeria 2 1 0 1 2:3 2
♦ 8. Minerul Vulcan 2 1 0 1 1:2 2 *
i 9. Refractara Alba lulia 2 1 0 1 2:7 2 *
♦ 10. Dacia Orăștie 2 0 1 1 1:6 1 :

11. Știința Petroșani
♦ 12 Minerul Ghelar 2 0 0 2 2:7 0 i
♦ 13. Retezatul Hațeg 1 0 0 1 1:6 0 «
♦ 14. Jiul U Petrila 2 0 0 2 0:2 0 *
9 

•>
♦ Așezată într-un Ioc pitoresc, împrejmuită de brazi falnici, cabana Cîmpu lui Neag atrage mulți tu» 

riști. Confortul de aici, minunatele peisaje din împrejurimi răsplătesc din plin pe iubitorii de înălțimi.
k
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Brigada condusă de Cazan Stelian de la mina Uricani lucrează 
in abatajul cameră nr. 17 din stratul 8—9. In primele 13 zile ale 
lunii septembrie a reușit să dea peste plan 105 tone de cărbune și 
să realizeze un randament superior celui planificat.

IN CLIȘEU: Brigadierul Cazan Stelian (al doilea 
Împreună cu ortacii săi: Enache Haralambie, Coman 
Constantin și Ciuleanu Gheorghe, înainte de a intra

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

din stingă) 
loan, Rusu 
in șut.

Producției de praf hidrofob 
mai atenție

In ultimii ani, la construcția 
noilor blocuri a început să fie 
folosit tot mai larg sistemul de a- 
coperiș-terasă, prin care se elimi
nă complet consumul de material 
lemnos și se asigură o bună izo
lație contra intemperiilor.

Unul din elementele componen
te ale ac-stei izolații îl consti
tuie praful hidrofob, material pro
dus pe plan local din cenușă de 
la termocentrala Paroșeni. Acest 
praf se așterne într-un strat de 
6—10 cm. grosime fiind apoi aco
perit cu plăcuțe de beton.

Acoperirea celor peste 1400 a- 
partamente noi cît prevede planul 
constructorilor din Valea Jiului pe 
anul acesta, necesită mii de tone 
de asemenea praf hidrofob. Dar, 
cu toate insistențele depuse, I.P.I.P. 
Livezeni și conducerea trustului de 
construcții (director tov. ing. Șefei 
Gheorghe) nu au asigurat produ
cerea cantităților necesare de praf 
hidrofob, după cerințele șantiere
lor. Ba mai mult, din acest praf 
care nu ajunge nici pentru nevoile 
Văii Jiului, se „exportă" încă în 
toată regiunea noastră și chiar în 
alte regiuni. Urmarea ? Blocurile 
H, G, B 5, B 6 și altele din Lu- 
peni, D și E din Petrila, 3, 6, 7 și 
altele din Vulcan stau descoperite,

întîrziindu-se mult 
rioare și predarea 
noilor apartamente, 
mară a situației de 
rată că 80 la sută 
la predarea blocurilor se datoresc 
neacoperirii lor la timp și deci în- 
tîrzierii întregului ciclu de finisaj 
interior I La Vulcan a fost nevoie 
chiar să se schimbe soluția de a- 
coperiș pentru a putea acoperi 
blocul cu alte materiale.

S-au încercat unele soluții meș
teșugărești la I.P.I.P. Livezeni pen
tru a produce mai mult praf hi
drofob : ,
apoi un 
săptămîni 
producția nu a reușit să treacă de 
maximum 
ce este insuficient față de marile 
cerințe ale șantierelor T.R.C.F1. De 
aceea, ținind cont de necesitățile 
de praf, conducerea trustului de 
construcții trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru sporirea producției 
de praf hidrofob, de care este ne
voie în cantități mari anul acesta 
pe șantierele Lupeni și Vulcan, iar 
anul viitor pe toate șantierele din 
Valea Jiului. Numai așa se va li
chida una din cauzele întîrzierii 
predării în ilosință a noilor blo
curi.

finisajele inte
rn folosință a 
O analiză su
pe șantiere a- 
din întîrzieri

au fost instalate cazane, 
„Reizer", iar de cîteva 

. din nou cazane. Dar,

50—60 tone pe zi, ceea

în stive mari, într-una 
sălile școlii, manualele noi, in 
loare de zeci de mii de lei, 
teplau să fie distribuite eleviioi. 
Acestea sînt dovezi ale unei înal
te griji pentru educarea, Instrui
rea și formarea ca oameni înain
tați, a viitorilor făuritori ai co
munismului în patria noastră. In 
aceste manuale, în munca stărui
toare a învățătorilor și profesori
lor, găsesc acești copii, stăpîniți 
acum de bucurie și neastîmpăr, 
primele ferestre deschise spre cul
tură, știință.

Dar iată că la un moment dis
cuțiile vii, prilejuite de întiinirile 
de după vacanță, risetele crista
line, au fost întrerupte de primul 
Sunet de clopoțel. L-au auzit pen
tru prima oară și cei care în a- 
ceastă toamnă au devenit din 
copii mici — elevi, elevii clasei a 
I-a Erau mici, dar mulți și încă 
nu li se topiseră din priviri emo
țiile primelor cunoștințe cu noua 
lor prietenă — școala, cu colegii 
lor mai mari.

— A sunat clopoțelul copii! — 
li s-a adresat directoarea — ad
junctă a școlii, tovarășa Ianlti 
Aurelia. A început noul an școlar. 
Vă urăm bun venit I

In Cuvintele calde, 
directoarea adjunctă 
deschiderii noului an 
saluturile adresate elevilor și 
rinților prezenți la festivitate 
tov. David Iosif, președintele 
miletului de părinți al școlii, 
pioniera 
clasa a
Gheorghe. vicepreședinte ai sfa
tului popular orășenesc, șeful sec
ției de invățămint, și-au găsit re- 
iiectarea sentimente de recunoș
tință profundă pentru grija pe 
care partidul o poartă tinerei ge
nerații, hotărîrea învățăturilor, 
proiesorilor și elevilor de a des
fășura o muncă stăruitoare pen
tru ridicarea nivelului 
tului in școală.

Pline de emoție au 
clipe cind celor mai

li s-au inmînat
elevilor mai 

conducerii școlii, 
cînd masa

a fost și ea inundată 
aduse de 
clasele.

rostite de 
cu prilejul 

școlar, în 
pă- 
de 

co
de 

dinGeorgescu Dorina 
Vll-a, de tov. Pamlilie

învăjămîn-

ȘT. MIHAI

fost acele 
mici dintre 

flori din 
mari, din 
sau acele 

prezidiului

sutele de elevi

școlari 
partea 
partea
momente 
festivității 
de florile 
din toate

Și apoi, din nou 
telul :

— Copii I Luni la 
lă. începem invafatura I

a sunat clopo-

ora 8 ia școa-
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CARNET: Acceleratul a plecat la timp
locomotive 
in depou! 
locomotiva 
Deși pînă

gîn- 
pe cate le 
care vor ii 
acceleratu- 

nr. 2533, în 
Crivadia cu

Tișter Mihai. Poate că 
fi învîrtit mult cu re- 
jurul locomotivei dacă 
fost chemați în stafie,

acceleratului.
Dinelor, me- 

ceasornic, aș- 
sosirea impie-

Printre zecile de 
aflate în acea seară 
Simeria, se afla și 
230111 din Petroșani,
ia ieșirea în stație pentru a re
morca trenul accelerat 206 mai 
era destui timp, în jurul ei doi 
oameni munceau de zor. Erau 
mecanicul Călugăr Alexandru și 
fochistul 
s-ar mai 
vizi a in 
nu ar ti
pentru ca locomotiva să fie le
gată de garnitura

Executind proba 
conicul sc uită la 
teptînd nerăbdător
gatului de mișcare, semnalul fe
linarului cu lumina verde și gla
sul ce striga „Gata". Dar 
pomeneală de așa ceva: . 
iele luminoase continuau 
pe oprire.

Abia după 16 minute i 
plecarea planificată, sosi 
gatul de mișcare care dînd sem
nalul, spuse mecanicului:

■— Nu sîntem noi de vină, 
trebuit să așteptăm legătura 
trenul 202.

nici 
semna
și fie

de la
impie-

A
cu

2351, în Petroșani 
Livezeni cu 1725. 

trenuri vor întîrzia 
alte trenuri... Tre

ma

Imediat după plecare, mecani
cul Călugăr începu să se 
dească la trenurile 
va înlîlni în cale și 
întîrziate din cauza 
lui: în Călări trenul 
Băiești cu 2880, în
2675, în Bă ni fa cu 2638, în Peș
tera Bolii cu 
cu 2605, în 
Toate aceste 
la rîndul lor
buie să scoatem întirzierea pînă 
la Petroșani, hotărî el, aprobat 
cu căldură de fochist. Altfel, sute 
de călători vot ajunge cu întîr- 
ziere ia treburile lor.

Presiunea fu ridicată la
ximum. La Subcetate, timpul de 
oprire a fost redus cu un minut. 
De la Subcetate pînă la Pui tim
pul de mers fu scurtat cu încă 
două minute, iar în Pui s-a mai 
cîștigat un minut ia alimentarea 
cu apă.

In întunericul nopții, luminile 
din fata locomotivei străpungeau 
întunericul, iar mecanicul urmă
rea atent poziția semnalelor. Mi
nutele treceau pe nesimțite, lat 
kilometrii parcurși cu viteză spo
reau continuu. Cu tot urcușul

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
f,
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

I. CRIȘAN 8 
coraspondent 8

0

la
6

încă 5 minute. A mai 
un minut de recîștigat și 
putea pleca conform dia- 
de mers. Mecanicul loco-

greu de Ia Baru-Mare pină 
Banița, s-au mai cîștigat alte 

minute, iar de la Bănifa la Pe
troșani 
rămas 
trenul 
grameî
motivei de Craiova, ce aștepta 
să remorce trenul mai departe, 
se înțelese ușor cu mecanicul 
Călugăr: locomotiva nouă se a- 
tașă mai repede ia tren.

Oprit cu locomotiva pe o linie 
liberă, Călugăr, cu ochii la cea
sornic, aștepta cu nerăbdare să 
vadă cum pleacă din gară acest 
tren. Cînd, cu jumătate de mi
nut înainte de plecare se auzi 
fluierul de pornire a locomoti
vei de la
puse și el mina pe fluier, și în
cepu să fluiere. Călătorii ai lăți 
în tren, nu bănuiau ce s-a in- 
limplat. In schimb mecanicul ș> 
fochistul de pe locomotiva 230111 

iși strîngeau mîinile ielicitîu- 
du-se:

— Am reușit. Trenul accelerai 
206 a plecat normai din stația 
Petroșani I

accelerat, Călugăr

EMOȚII,
Festivitatea de desehidere a nou

lui an școlar cu toate că este un 
eveniment ce se repetă, de fiecare 
dată își recapătă farmecul și poe
zia sa.

...O dimineață senină de dumi
nică. Mai era mult pînă la înce
perea festivității, dar la școala e- 
iementară din Livezeni-Surduc se 
adunaseră deja mulți copii. Sînt 

bucuroși că revăd școala, emoțio
nați. Bineînțeles că în atenția tu
turor se află cei maî tineri elevi. 
Azi îmbracă doar pentru prima 
dată uniforma de școlar, prințesa 
primele cărți și vor începe mîine 
învățătura. Bucuria și emoția lor 
sînt explicabile. Unii au venit sin
guri, alții cu părinții. Un boboc, 
copilul de ceferist Daba Ioan stă 
alături de Ghiurluceanu, fiul unui 
mecanic, elev în clasa a II-a. O fe
tiță cu fundiță albă a venit cu mă
mica. Ne spune „ca la școală" că 
o cheamă Oancea Viorica. Popa 
Mareu, Olaru Ileana, Moian Ma- 
rioara și Daj Nicolae se mîndresc 
cu frumoasele lor costume națio
nale. In fața grupului de elevi stă 
o fată blondă: Matveciuc Euge
nia, fiică de muncitor ceferist, este 
premianta școlii. Tatăl ei ne spu
ne: „Este mare diferență între fe
lul cum învățam noi și cum în
vață ei. Trebuia să umblăm mult 
pînă reușeam să ne cumpărăm 
manuale. Uneori învățam cîte 4—5 
pe o carte. In acest an fata mea 
a fost în tabără. Este al patrulea 
an de cînd primește gratuit căr

țile".

O

Școala îi primește pe copii 
flori ld ferestre, cu pereții proas
păt văruiți, zugrăviți, cu săli de 
clasă curate și pavoazate. Deasu
pra intrării stă scris frumos, cali
grafiat „Bine ați venit !", Pe masă, 
alături de cărțile noi, buchete de 
flori aduse de copii pentru învă
țătorii lor1 dragi’

Festivitatea’ începe printr-o cu-., 
vîntare simplă și caldă rostită de 
tovarășa directoare Miroiu. Ur
mează un scurt program artistici 
Iși dau concursul elevi din toate 
clasele. Unii dintre boboci au ți-ț 
nut să se afirme cu cîte o poezi-| 
oară. Glasuri cristaline recită des-j 
pre partid, Gagarin, pace, far co- ■ 
rul cîntă viața fericită a copiilor)' 
patriei.

Urmează împărțirea cărților, da
rul. partidului. Cei mai mici pri
mesc „Abecedarul" și „Aritmeti
ca" împreună cu cîteva flori, din 
mîinile bătrînului învățător Chi- 
mirel.. Și învățătorul și copiii sînt 
deopotrivă de emoționați. După 
ce-și primesc cărțile, copiii se a- 
șează pe iarbă, le răsfoiesc cu a- 
tenție, curioși, descoperind o lume 
nouă. Mîine o vor începe de la 
punct și linie. .

Și în vreme ce părinții lucrează 
în mină, în fabrică sau pe ogor, 
fiii și fiicele lor învață, pregătin- 
du-se să devină cetățeni instruiți, 
participanți demni șj activi la de- 
săvîrșirea construcției socialismului.

FRANCISC VETRO

In Editura științifică au apărut:
Știința și viitorul omenirii

Texte alese
Frederic Joliot Curie

din limba 
textele cele 

opera ma- 
a remarca- 
fost F. Jo-

textele ori-

Culegerea, tradusă 
franceză, reunește 
mai semnificative din 
relui om de știință și 
bilului umanist care a 
liot Curie.

Volumul înglobează
ginale ale comunicărilor asupra 
marilor sale descoperiri privind 
radioactivitatea. Sînt redate, de a- 
semenea, discursuri politice și, mai 
ales, unele din ideile mărețe pe

care le exprima marele savant în 
cadrul Consiliului Mondial al Pă

cii. Textele sînt prezentate într-o 
ordine aproape cronologică, ceea 
ce relevă legătura strînsă dintre 
opera științifică și cea politică la 
Joliot Curie.

Cartea are o
John Bernal. Ea 
numai oamenilor
ințifică, ci și unor cercuri largi de 
cititori.

prefață a prof, 
se adresează nu 
cu pregătire ștl-

(Agerpres)

Din istoria cunoașterii creierului
325 pag., 21 lei V. Voiculescu — M. Steriade

Autorii oferă un 
inței despre creier 
mul sinuos parcurs 
din antichitate pînă 
tre, de la Aristotel 
la Secenov, 
și Marinescu.

istoric al ști- 
urmărind dru- 
de cercetători, 
în zilele noas- 
și Galen pînă

Sherrington, Pavlov

Este o carte pentru biologi, me
dici, psihologi, filozofi, profesori 
si studenți, pentru specialiști și 
nespecialiști, pentru toți cei pe ca
re îi interesează analiza structu
rală și funcțională a materiei su
perior organizate, creierul.

(Agerpres)

o

ORDINE Șl CURĂȚENIE
NU NUMAI LA FAȚADE Ir

In ultimul timp pe fostei - 
locuri virane din localitățile Văii 
Jiului apar tot mai multe spații 
verzi, alei cu arbori, parcuri și 
ronduri cu flori.
O dată cu schimbarea înfățișării 
cartierelor din localități se schim
bă și înfățișarea incintelor 
întreprinderi și instituții.

Să facem însă o plimbare prin 
incinta minai Lonaa, în părțile 
mai puțin expuse 
pînd de la halda 
în jurul puțului 
C'impa II e plină 
răsturnate (unale 
luni de zile să 
cîrlige etc.), fier 
materiale.

Acalași aspect 
jurul circuitului
de la mina Cimpa I.

Este evident că în aceste locuri 
gospodărirea lasă mult de dorit. 
Punerea lor la punct nu este un 
lucru greu d» realizat. Pentru asta

din

se cer 3 însă mai multă preocu
pare din partea conducerii sec
torului de investiții, șef de sec
tor ing. Bălănescu Petru și 
canicului de 
Cornel.

Organizația 
sectorului de 
de asemenea, 
acțiune de
tru a ridica vagonetele căzute d» 
pa linii, iar organizația U.T.M. 
de la sectorul mecanic Să redea 
producției 
teaptă de 
reparate.

La E.M.
să nu existe 
site. Curățenia 
să domnească 
birourilor. Ea 
chiar și 
colțuri.

sector tov.

U.T.M. din 
investiții ar 
să

il

vederli. Ince- 
veche și pînă 
curtea minei 

de vagonete 
așteptînd de 
se pună roți,

v-*chi și diferita

îl găsim și în 
puțului principal

a ms- 
Stoicoi

cadrul 
putea, 

organizez» o 
muncă voluntară pen-

vagonetele 
săptămîni și

care aș- 
luni să fie

mecanic

în

Lonea sînt
colțuri urîte, pără- 
și ordinea trebuie 

nu numai în jurul 
trebuie să existe 

cele mai ascunse

posibilități

NAGY ȘTEFAN 
locomotivă E. M. Lonea
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Ben Bella a fost ales președinte 
al Republicii Algeria

. ALGER 16 (Agerpres)
Citind postul de radio Alger, a- 

genția Franca Presse anunță că în 
urma alegerilor car a au avut loc 
la 15 septembrie în Algeria, Ben 
Bella a fost alas preșadinte al 
Republicii Algeria. Agențiile de 
presă subliniază că el a fost ales 
cu o majoritate covîrșitoare de 
voturi. Potrivit primelor rezultata 
din 15 dspartamente algeriene, din 
5 548 704 da voturi exprimate, toate 
voturile au fost în favoarea ale
gerii lui Ben Bella ca președinte 
al republicii (18 355 buletin a nule 
n-au fost considerate ca voturi 
exprimate).

Ziarul „Alger Rspublicain" a 
publicat un interviu acordat unui 
corespondent al său de Ahmed Ben 
Bella. La întrebarea ce schimbări 
sînt prevăzute în economia țării, 
Ben Bella a declarat j principala 
măsură pe care o vom traduce în 
curînd în viață este reforma a- 
grară.

Prevederile acestei reforme sînt 
în curs de elaborare și vor fi pre-
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Dedaratla lui Al Gronlko 
la sosirea pe aeroportul 

iiio fiew firi
NEW YORK 16 (Agerpres)
După sosirea sa pe aeroportul 

din New York, A. A. Gromîko. 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., care sa află în fruntea 
delegației sovietice la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării General? 
a O.N.U., a făcut o scurtă decla
rație ziariștilor și a răspuns la 
întrebările lor.

A. A. Gromîko și-a exprimat 
speranța că actuala sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. va de
pune eforturi pentru a obține re
zultate concrete în rezolvarea pro
blemelor importante pe care ur
mează să 1? examineze, inclusiv 
problema actuală de cea mai mar 
importanță — problema dezar
mării. El a subliniat, de aseme
nea, că în cursul sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. va con
tinua schimbul de păreri între 
reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. în 
problemele prezentînd interes 
pentru ambele părți. 

zentate spre examinarea Adunării 
Naționale Constituante. Viitoarea 
lege, a subliniat el, va afecta toa
te pămînturile algeriene și, în fe
lul acesta, va cuprinde întreaga 
problemă agrară în ansamblu. Vor 
fi adoptate, de asemenea, hotărî- 
ri referitoare la combaterea spe
culai. precum și hotărîri de na
tură să contribuie la întemeierea 
cît mai grabnică a unor noi coo
perative.
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Guvernele Indoneziei și Filipicelor 
nu recunosc Federația Malayeză

— Demonstrații de protest în fața ambasadelor engleză 
și malayeză din Djakarta —

DJAKARTA 16 (Agerpres)
Creată fără consimțămîntul po

poarelor incluse în ea și fără a 
fi luată în considerație poziția 
statelor interesate din regiunea A- 
siei de sud est (Indonezia și Fi- 
lipin?), Federația Malayeză a îu- 
tîmpinat o opoziție puternică încă 
din primei? ore ale existenței sale.

Corespondenții agențiilor de pre
să anunță că îndată după ce gu
vernele filipinez și indonezian au 
făcut cunoscut că nu vor recu
noaște federația, în dimineața zilei 
de 16 septembrie a avut loc la 
Djakarta o puternică demonstrație 
de protest în fața ambasadelor 
engleză și malayeză. Demonstran
ții au răsturnat și incendiat o ma-
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„Un lucru periculos 
și condamnabil"

AUCKLAND 16 (Agerpres) 
Cunoscutul atomist din Noua

Zeelandă, Ernest Marsden, a fă- 1 
cut recent o declarație în care . 
afirmă că emanațiile radioactive • 
care vor rezulta în urma experien
țelor nucleare anunțate de Franța 
în Oceanul Pacific, „vor afecta în 
mod sigur și teritoriul Noii Zee- 
lande". El a calificat proiectatele 
experiențe nucleare franceze ca 
„un lucru periculos și condamna
bil”. Efectuarea acestor experiența 
a spus ei. va provoca sporirea 
radioactivității în această regiune 
pînă la nivelul atins în emisfera 
nordică.

Patrioții din Angola 
continuă lupta

LUANDA 16 (Agerpres)
După cum anunță agenția Reu

ter, patrioții din Angola continua 
lupta pentru eliberarea patriei lor 
de sub jugul colonialist portughez.

In regiunile de nord al? Angolei 
se desfășoară lupta crîncene. Po
trivit unui comunicat oficial, 
dat publicității de Comandamentul 
armatei portugheze la Luanda — 
centru administrativ al Angolei — 
în perioada dintre 4 și 11 septem
brie patrioții au ucis și rănit mai 
mulți soldați portughezi.

șină aparținînd ambasadei snglaze. 
Iar un alt grup a coborît steagul 
englez și l-a ars. Ei au înmînat 
șefilor misiunilor diplomatice en
gleze și malayeze declarații de 
protest împotriva creării Federa
ției Malayeze și a raportului mi
siunii O.N.U. care în mod ireal a 
stabilit că majoritatea populației 
din Borneo de Nord și Sarawak 
s-a pronunțat pentru includerea 
în federație. Corespondentul agen- 
ției Reuter relatează că în cursul 
nopții pereții ambasadelor engleză 
și malayeză din Djakarta au fost 
umpluți cu lozinci de protest îm
potriva federației și de condam
nare a colonialismului britanic.

Tot în dimineața zilei da 16 
septembrie guvernul indonezian 
s-a întrunit la Djakarta, într-o se
siune extraordinară, la care s-a 
discutat poziția pe care Indonazia 
trebuie s-o adopte în continuare 
față de noua federație.

....................

Coexistența pașnică între Est și Vest 
este pe deplin posibilă

SYDNEY 16 (Agerpres)
„Războiul nu este inevitabil, 

coexistența pașnică-dintre Est și 
Vest este un lucru real" — la 
această concluzie ajung un nu
măr din ca în ce mai mare de 
australieni. După cum s-a consta
tat dintr-un racant sondaj efec
tuat de Institutul Gallup în rîn- 
durile australienilor, la întrebarea 
dacă este posibilă pacea între ță-

Ziua EL P. Domine la Tîpgul 
de Ia Bapi

ROMA 16 (Agerpres)
La 15 saptambrie, Ia Tîrgul de 

la Bari a avut loc Ziua R.P. Ro
mine. La fastivitatea care a avut 
loc au participat ing. Vitantonio 
Lozupone, primarul orașului Bari, 
dr. Vittorio Triggiani, președintele 
tîrgului, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externa al Italiei, 
ai autorităților locale, directorii 
pavilioanelor țărilor participante 
la tîrg, reprezentanți ai presei și 
radiot el eviziunii.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
ing. Vitantonio Lozupone, primarul 
orașului Bari, și dr. Vittorio Trig-

forțele armate toile controlează cea Mi nare narie 
a tuiiiriilii toi

PARIS 16 (Agerpres)
La 15 septembrie Jalal Al-Tala- 

bani, reprezentant al comandamen
tului forțelor revoluționare kurde, 
s-a oprit la Paris, aflîndu-se în 
drum spre New York, unde inten-, 
țiouează să ia cuvîntul la sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U. 
dacă aceasta va discuta problema 
kurdă.

Intr-o declarație făcută la so
sire. el a dezmințit știrea potrivit 
căreia kurzii intenționează să cre
eze un stat kurd independent. A- 
ceste zvonuri, a subliniat Tala
bani, au fost răspîndite de guver
nul irakian, „care acuză poporul 
kurd de separatism pentru a-1 dis
credita în fața opiniei publice 

rile occidentale și lagărul socia
list, 58 la sută din australienii 
chestionați au răspuns afirmativ. 
Institutul a mai efectuat un son
daj similar acum trei ani, cind la 
această întrebare au răspuns afir
mativ 41 la sută din cei chestio
nați, iar 34 la sută considerau pe 
atunci că războiul este inevitabil. 
In prezent numai 26 la sută consi
deră că războiul este inevitabil. 

giani, președintele tîrgului, au sa
lutat prezența R.P. Romîne la tîrg 
și au relevat importanța sa în 
schimburile comerciale cu Italia. 
A răspuns Mihail Bozianu, consi
lierul legației R.P. Romîne în Ita
lia. Ion Berechet, consilierul eco
nomic al R.P. Romîne a făcut o 
declarație reprezentanților presei 
în care a vorbit despre dezvolta
rea relațiilor comerciale romîno- 
italiene.

Festivitatea consacrată Zilei R 
P. Romîne la Tîrgul de la Bari s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.
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arabe și în fața țărilor vecine".
Al-Talabani a criticat apoi gu

vernul englez, care continuă să 
acorde sprijin militar guvernului 
irakian în reprimarea kurzilor. 
„Englezii, a spus el, au livrat gu
vernului irakian armament special 
pentru regiunile muntoase, îndeo
sebi avioane și tancuri ușoare și 
a instruit soldații din trupele gu
vernamentale pentru desfășurarea 
războiului de guerilă". El și-a ex
primat speranța că problema 
kurdă va fi luată în discuție la 
apropiata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Făcînd o expunere a situației 
operațiunilor militare si a decla
rat că „forțai? armate kurde con
trolează cea mai mare parte a te
ritoriului kurd în timp ce forțele 
guvernamentale nu ocupă decît cî- 
teva orașe". In prezent, operațiu
nile militare continuă între regiu
nea situată la sud de Kirkuk și 
localitatea Zakho, situată în nor
dul țării. Comunicatele difuzate da 
postul de radio Bagdad cu privire 
la așa-zlsele victorii ale forțelor 
guvernamentale nu sînt decît 
„pure fantezii". Numai în trei lu
ni, pierderile în oameni și mate
rial militar suferite de forței? gu
vernam ?ntai? au fost echivalate 
cu pierderile suferite d? trupele 
lui Kassem în 17 luni.

In preajma, celei de-a 18*a sesiuni 
a Adunării Generale a O. M. U.

NEW YORK 16 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

Clădirea Organizației Națiunilor 
Unite cunoaște din nou animația 
caracteristică sesiunilor. O anima
ți? mult mai intensă dacă se are 
în v?der? faptul că la sesiunea a 
18-a numărul membrilor O.N.LL 
este de pasta două ori mai mare 
decît numărul celor care au par
ticipat Ia prima sesiune a aces
tui mare forum internațional. „Cu
tia de chibrituri" — marea clădire 
da 40 de etaje a O.N.U,, construită 
din baton, oțel și sticlă albastră, 
a devenit neîncăpătoar? pentru 
cale 111 delagații. Tot mai nume
roși sînt acei care evocă eroarea 
politică făcută de arhitecții care 
— în 1950 nu au ținut seama 
în calculele lor de sporirea nu
mărului manrbrilor O.N.U. Sesiune 
de sesiune, din lipsă d? spațiu, 
mesale verzi și fotoliiia delega
ții or din sala Adunării Ganerale 
au pătruns tot mai adine în loja 
rezervată corespondenților presei 
internaționale. Acum, din lipsă de 
spațiu, a fost nevoie să se reducă 
cît?va rînduri de bănci spațiul re
zervat publicului.

Pe culoare e un du-te-vino con
tinuu. Grupuri de diplomați și con
silieri, sosiți de pe toate conti

nentale globului, mulți dintre ei 
îmbrăcați în costume pitorești ale 
popoarelor din Africa și Asia, cir
culă sau discută despre proble
mele sesiunii. Scările rulante și-au 
început circulația lor perpetuă, iar 
lifturile de mare și mică viteză 
sînt suprasolicitate. La biroul pre
sei, mulțimaa de ziariști asaltează 
rafturile cu discursurile diferiților 
șefi de delegații difuzat? cu an
ticipați?. Zecile de mașini 
de scris și teleimprimatoare și-au 
început țăcănitul. Operatorii de te
leviziune și cinematografie fac 
„probe" în sala de ședințe și pe 
culoare, iar blitz-urile fotorepor
terilor „fulgeră" în căutarea ce
lui mai bun unghi. Magafoanela 
instalate pe săli anunță fel de fel 
d? conferințe de presă sau fac co
municări politicoase pentru un di
plomat sau altul.

Așa arată aci începutul unei noi 
sesiuni a O.N.U.

Firsște însă, conținutul tuturor 
dialogurilor, discuțiilor sau mate
rialelor de presă elaborate îl con
stituie problemele car? vor fi dez
bătute la actuala sesiune.

Marea majoritate a delegaților 
observatorilor politici și ziariștilor 
de aci consideră că punctul 27 
al agendei — Problema dezarmă

rii generale și totale — este fără 
îndoială cea mai importantă pro
bi ?mă din cele 80 de puncte îns
crise pînă acum pe ordinea de zi. 
Iar prezența la această sesiune a 
unor șefi de state și a numeroși 
miniștri de externe conferă dez
baterilor un cadru pe cît de com
petent pe atît de reprezentativ.

Nu puține sînt delegațiile care 
îmbrățișează părerea că încheie
rea Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare, la car? a 
aderat pînă acum majoritatea co
vîrșitoare a statelor reprezentate 
la O.N.U., a creat un climat favo
rabil abordării în mod constructiv 
și a altor probleme urgente ale 
situației internaționale.

In legătură firească cu marea 
problemă a dezarmării, ordinea de 
zi cuprinde o serie de probleme 
de importanță majoră cum ar fi i 
„Problema convocării unei confe
rințe în scopul semnării unei con
venții asupra interzicerii folosirii 
armelor nuclear? și termo-nucl?- 
are", „D ?nuclearizarea Americii 
Latine", „Af?ctar?a în scopuri paș
nice a resurselor devenite dispo
nibile de pe urma dezarmării" și 
altele.

Cu viu interes sînt așteptat? 

convorbirile Gromîko-Rusck-Hom a, 
car? indiferent de forma mai mult 
sau mai puțin oficială pe car? o 
vor îmbrăca, sînt interpretat? aci 
ca oferind o nouă posibilitate pen
tru a duce mai departe opera ini
țiată prin încheierea Tratatului de 
la Moscova. Sînt citate în această 
direcți?, în primul rînd, problema 
încheierii unui pact d? neagre
siune între statale participant? la 
Tratatul de la Varșovia și cele 
membra ale N.A.T.O., blocarea sau 
micșorarea cheltuielilor militare 
înscrise în bugetele statelor și alt? 
probleme central? ale dezarmării.

A doua mar? t?mă a dezbateri
lor o va constitui problema colo
nialismului. Tot mai insistente sînt 
pronosticurile delegaților în sen
sul că actuala sesiune se va tran
sforma, cel puțin în parte, într-o 
nouă sesiune a Africii, sau mai 
bine zis într-un impunător proces 
intentat colonialismului vechi și 
nou.

In grupul problemelor înscrise 
pe agenda sesiunii privind cola
borarea între popoare în vederea 
asigurării păcii și progresului ci
vilizației, un loc important îl o- 
cupă propunerea făcută de R.P. Ro
mână — prezentată și adoptată în 
principiu la sesiunea a 15-a, dis
cutată apoi la U.N.E.S.C.O. și dez
bătută la sesiunea precedentă a 
O.N.U. — privind „Măsuri desti
nate să promoveze în rîndurile ti
neretului idealurile păcii, respec

tului reciproc și înțelegerii între 
popoare". Sesiunea precedentă a 
hotărît ca această propunere să 
tie discutată cu prioritate la ac
tuala sesiune a O.N.U. Pentru ea 
dezbaterile ce vor avea loc pe a- 
ceastă temă să se soldeze cu un 
rezultat concret, O.N.U. ar trebui 
să adopte hotărîri și recomandări 
cu caracter politic, cum ar fi, de 
pildă, adoptarea unei declarații de 
principii privind educarea tinerii 
generații în spiritul propunerii R. 

P. Romîne. In acest sens, delega
ția romînă a și întocmit un proiect 
de declarație, pe care îl va supune 
dezbaterilor o dată cu discutarea 
propunerii sale. Este demn de re
marcat faptul că în ajunul sesiu
nii O.N.U., Federația Mondială 
pentru Națiunile Unite a adoptat 
un proiect de rezoluție prin care 
recomandă tuturor asociațiilor na
ționale pentru Națiunile Unite „să 
insiste pe lîngă guvernele țărilor 
lor pentru ca acestea să sprijine 
adoptarea unei declarații interna
ționale, precum și a unor măsuri 
concrete, pentru promovarea în 
rîndul tineretului a idealurilor 
păcii".

Delegația R.P. Romîne la cea 
de-a 18-a Sesiuni a O.N.U., este 
hotărîtă să-și aducă și la această 
sesiune aportul la buna desfășu
rare a lucrărilor sesiunii pentru 
destinderea încordării internațio
nale, pentru rezolvarea pozitivă a 
problemelor înscrise pe ordinea de 
zi.
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