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Citiți îb pagina IV-a:
• Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• Opinii în favoarea revizuirii politieii comerciale a S.U.A. față 

de țările socialiste.
• Succesul pavilionului R. P. Romîne la Tîrgul de la Izmir.
• Rezultatele preliminare ale alegerilor din Iran.
• Proiectul unui tunel feroviar între Franța și Anglia.

Sarcini pentru noul an 
în fața constructorilor

strada Construc-

Dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1964

comerciale etc.

pe 1963 se prevede în 1964 o creș
tere de peste 2,2 ori.

In afară de acestea, trebuie ter
minate casa de cultură din Petro
șani, un important volum de lucrări 
de drumuri, alimentări și rețele de 

apă, canalizări
etc. avînd ca scop 
satisfacerea ne
voilor oamenilor 
muncii din Valea 
Jiului, ridicarea 

lor de trai material și

Constructorii din Petroșani înal
ță an de an tot mai multe blocuri 
noi pentru oamenii muncii. S-au 
construit pînă acum cartierele Di
mitrov, Livezeni, grupul de locuin
țe moderne de pe 
torilor, o seamă 
de obiective de 
interes cultural 
cum sînt clădirile 
institutului de mi
ne, școli, cinema
tografe, apoi unități

curind, constructorii acestui 
șantier au dezbătut cifrele de pian 
pe noul an de muncă, anul 1964, 
cînd trebuie să execute un volum 
mult sporit de lucrări. Astfel, în 
anul 1964 valoarea producției pla
nificate este de peste 57 milioane 
lei față de 32 milioane în 1963, re- 
prezentînd o creștere de cca. 78 
la sută. In planul fizic este prevă
zut să fie construite și date în fo
losință 1000 
dintre care 
zeni și 300 
de cele 449

a putea deschide front 
pe anul 1964, constructo-

nivelului 
cultural.

Pentru 
de lucru
rii iau măsuri să termine mai în- 
tii în bune condițiuni lucrările din 
planul pe anul 1963. Cunoscînd că 

luni va 
viitorul 
ei vor 
blocu- 

vechiul

pînă la sfirșitul acestei 
sosi documentația pentru 
ansamblu de la Livezeni, 
preda săptămînile viitoare 
rile și restul lucrărilor din
ansamblu, astfel ca mijloacele teh
nice și forța 
bere pentru 
lucru pentru

de apartamente noi 
700 în cartierul Llve- 
la Petrila. Deci, față 

apartamente planificate
------------0

de muncă să fie 11- 
atacarea frontului de 
1964.

PRIETENI Al NOULUI
tran-

de încărcare 
puncte de hal-

ceva și-a

al inovațiilor, raționali- 
perf acționărilor tehnica 
procesul de producție 
de 50) care în tran-

posibilitățile 
vizibil din 

de inovatoii 
de exemplu,

de alegar? 
vagoneta.

cunoscuți 
prim mais-sînt

miner Brand Bernath, lăcătu- 
Duban Anton, ing. Popescu 
mecanicii Șașvari Andrei,

La mina Lupeni mișcarea de 
inovații și raționalizări se bucură 
de multă atenție. Acest lucru îl 
dovedește numărul sporit de pro
puneri înregistrate la cabinetul 
tehnic (peste 100 în 8 luni), efec
tul pozitiv 
zărilor și 
aplicate în 
(în număr
sport, la funiculare, pe rampele 
nourilor oarbe, au eliminat dife- 
ri^R activități manuale, ușurînd 
munca, în abataje au mărit sigu
ranța de manevrare a havezelor 
K.M.P.-3, iar la suprafață au îm
bunătățit 
a șistului

Alături 
cum
trul
șui 

loan,
Dobai Ștefan și alții, anul acesta, 
la E.M. Lupani, s-au afirmat în 
mișcarea de inovații noi munci
tori. Cristea Zaharia, Ceteanu 
loan, Meszaroș Gavrilă, Varvari 
Ofilat, sînt doar cîțiva dintre ei. 
Primul — Cristea Zaharia om de 
vreo 40 de ani, lucrează ca electri
cian șef de echipă, în sectorul IX. 
Numele lui se leagă de o valoroasă 
inovație. Titlul ei „Dispozitiv pen
tru centralizarea semnalizării 
funicularul IV-V" nu 

multe. Văzută însă la 
inovația impresionează 
niozitataa cu care a
pută. înainte, mecanicii de servi
ciu din statia funicularului IV—V 
(situat la 
mină) nu

asupra semnalelor acustice 
smise de la stația 
sau de la diferitele 
dare.

-— Trebuie făcut
spus într-o zi comunistul Cristea.

Multe zile și nopți a frămîntat 
Cristea Zaharia în minte zeci de 
idei. A înegrit sute de foi, a răs
foit numeroase cărți și reviste de 
specialitate, apoi într-o seară pri
virea ochilor săi scormonitori s-a 
oprit asupra unor relee degradate 
și scoase din uz aflate încă în 
atelier. Din acea clipă bucățile de 
fier — siliciu, rămășițele de sîr- 
mă, carcasele vechi din carton și 
plastic au devenit pentru Cristea 
cele mai neprețuite materiale. Trei 
luni mai tîrziu la funicularul IV— 
V din Lupeni, pe ramificația încăr
care — stația de mașini — halda 
I halda II, au fost montate 
lee. Unele de linie, altele 
mutare, de blocaj, de 
tinere etc. Azi semnalele 
smise la stația funicularului
nu mai provoacă nici un fel 
încurcături. Ochi electronici 
cizează exact locul de unde 
semnalele și ce indică ele.

18 re
de co- 
autore- 

tran- 
IV—V 

de 
pre
vin

A. NICHIFOREL

la
spune prea 

fața locului, 
prin inge- 

fost conce-

o depărtare serioasă de 
aveau un control precis

- = © = -

In două luni — 
40 000 lei economii

Harnicii muncitori din sectorul 
electromecanic al minei Aninoasa 
sînt hotărîți să încheie trimestrul 
III din acest an cu realizări spo
rit?. De la începutul anului și 
pînă acum, folosind într-o mai 
mare măsură resursele interne ei 
au dat înainte de termen nume
roase lucrări și au obținut econo
mii în valoare de pest? 40.000 leu 
Mai muit de umătate din valoa
rea economiilor a fost realizată 
prin recondiționar?a unor piese de 
pompe, trolii, compresoare și prin 
refolosirea materialelor vechi la 
lucrările de reparații.

Printre echipele care au contri
buit din plin la obținerea acestor 
rezultate se numără și cele con
duse de Zoler Iosif, Popa Ilie. 
Blaj Teofil, Kelemen Otto, Tudor 
Virgil și Iosif Toma.

Un plus de 
cărbune a 

în peri- 
datorită 
un ran

; Lună de lună minerii din bri-
1 gada lui Stan Constantin de la
> sectorul I al minei Petrila ex-
; trag peste plan însemnate can-
; tități de cărbune.
1 peste 160 tone de
i dat această brigadă și
i oada 1—18 septembrie,
J faptului că a muncit cu
' dament mai mare cu aproape 1 
! o tonă pe post de cît cel plani- ’ 
'. ficat. IN CLIȘEU: Schimbul con- ) 
’ dus de minerul Slavic Petru din $ 
1 brigada lui Stan Constantin. î

In perioada trecută din acîastă 
lună, muncitorii și tehnicienii în

treprinderii de industrie locală „6 
August" din Petroșani au obținut 
numeroase succese în activitatea 

cadrul diferitelor unități 
ale întreprinderii au fost 
1686
tone

tone piatră conca- 
mălai, 5 tone vată 
dormeze 

studiouri,
duble și 
184 buc. 

cameră 
bucătării,

lor. In 
și secții 
produse 
sată, 283
ca și 45 buc.
18 simple, 17 
plaputtie, 16 garnituri de 
combinată, 38 garnituri
1100 m.p. binale (uși-fereătr?) 
tru necesitatea șantierelor de 
strucții, 1500 buc. cozi de 
pentru diferite unelte și alte 
menea sortimente de produse.

pen- 
con- 
lemn
ase-

In orele de dimineață Argliișan Mariana lucrează în laboratorul 
Viscozei Lupeni, iar după-amiază ea urmează cursurile serale ale 
școlii medii din localitate, pentru completarea cunoștințelor de cul
tură generală.

IN CLIȘEU: Tinăra laborantă Arghișan Mariana efectuind o a- 
naliză.

Chibzuință și pricepere 
în organizarea producției

încă de cînd a trecut pragul a- 
nului 1963, colectivul sectorului V 
a „monopolizat" locul prim în 
lupta minerilor de la Lonea pen
tru mai mult cărbune. De altfel 
sectorul își și merită cu prisosin
ță acest loc. De la începutul anu
lui și pînă în prezent minerii sec
torului V au extras peste sarci
nile de plan aproape 9000 tone de 
cărbune. Cum a obținut colecti
vul sectorului acest succes ?

Conducerea sectorului, îndrumată 
de organizația de partid, și-a în
dreptat în primul rînd atenția spre 
asigurarea condițiilor necesare spo
ririi productivității 
pus accentul cu 
precădere pe fo
losirea tehnicii 
noi și a procede
elor avansate de 
muncă, pe creș
terea vitezelor de
bataje, pe sprijinirea brigăzilor 
miniere cu toate cele necesare ca 
să-și realizeze fiecare planul 
producție etc. In sector au 
extinse perforajul
tativ și susținerea mixtă, 
xemplu, numai în primele 
luni ale anului curent din 
jele cameră ale sectorului s-a ex
tras cu susținere mixtă mai mult 
de 50 000 tone de cărbune, depă- 
șindu-se cu peste 26 000 de tone 
sarcina prevăzută. Progresul teh
nic în continuu avînt în sector și 
priceperea minerilor de a organi
za munca pe o treaptă mai supe
rioară au făcut ca viteza de a- 
vansare să crească necontenit atît 
în abataje cît și la lucrările de . 
pregătire. Astfel viteza de avan
sare în abataje a atins în medie productivitatea muncii realizată pe 
în primul trimestru 
lună, iar în trimestrul II 
tri, depășind cu aproape 
viteza

nuînd să crească și mai mult în 
cel de-al treilea trimestru. Majo
ritatea brigăzilor din abataje a'u 
îmbrățișat inițiativa „2 cîmpuri de 
cărbune extrase pe schimb și aripă 
de abataj" și au reușit să obțină 
rezultate peste așteptări. Așa de 
exemplu, minerii din brigada con
dusă de tov. Danciu Moise au a- 
juns acolo încît pușcă cu regula
ritate de trei ori pe schimb, sco- 
țînd în fiecare schimb din abata
jul cameră nr. 0506 cîte 2—3 și 
chiar 4 cîmpuri de cărbune
fiecare aripă a abatajului. In luna 
august brigada, deși a lucrat 
timpul în șpiț

din

muncii. S-a

Experiența colectivelor 
fruntașe, 

larg răspîndită !

avansare în a-

de 
fost 

pneumatic ro- 
De e- 
șapte 

abata-

tot
la coperiș, a izbutit

totuși să obțină
o avansare în a-
bataj de 182 me-
tri și pe această
bază a extras
4110 tone de căr-

CU aproape 900bune, depășind 
de tone sarcina lunară de plan. 
In luna septembrie brigada lui 
Danciu Moise a realizat, pe seama 
sporirii vitezei de avansare, un 
randament de peste 9 tone/post 
depășind planul pe primele două 
decade cu peste 600 tone de căr
bune. Realizări asemănătoare au 
obținut și minerii Farcaș loan și 
Tăranu Gheorghe 
brigăzile lor. De 
toate colectivele 
re își realizează
planul lună de lună încît din luna 
ianuarie în sector a dispărut cu- 
vîntul brigadă rămasă sub plan. 
Or, și acest lucru a contribuit în 
măsură însemnată la sporirea pro
ductivității muncii și a producției 
tn sectorul V. In trimestrul I a.c.,

cu ortacii din 
fapt în sector 
brigăzilor minie- 
cu perseverență

medie planificată

100,4 m. pe
100,5 me-

30 m/lună 
și conți-

«ector a depășit cu 83 kg. de căr-

(Continuare în

I. BĂLAN

pag. 3-a)
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, I N 15 ZILE
In primele două 

săptămîni din luna 
septembrie au fost 
obținute noi succese 
de către muncitorii 
forestieri de la I. F. 
Petroșani. Ei au ex
ploatat însemnate 
cantități de material 
lemnos pe care l-au 
expediat jos la gări. 
Pe întreaga întreprin
dere au fost pro
duși' 459 m. c. buș
teni gater rășinoase, 
207 m.c. lemn mină 
rășinoase, 1475 m. c.

bușteni gater fag, 
130 m.c. bușteni de 
derulaj, 179 m. c. 
lemn de fag pentru 
construcții, 4615 m. 
steri lemn foc esen
ță tare și 328 m. 
steri esență moale, 
1118 m.c. lobde dis
tilare, 151 m.c. lemn 
celuloză fag, 374 
bue. traverse normale, 
10 tone mangal, 147 
m.c. cherestea răși
noase și 67 m.c. che
restea fag etc. La

unele sortimente ca 
lemn mină rășinoase, 
lemn construcții fag, 
lemn foc esență 
moale, sarcinile de 
plan au fost îndepli
nite încă de pe a- 
cum pentru întreaga 
lună septembrie.

Muncitorii fores
tieri sînt hotărîți ea 
pînă la sfîrșitul lunii 
să recupereze și res
tanțele pe care le 
mal au pe trimestrul 
III la unele sorti
mente.



la începaf de an școlar

Probkmc de care trebuie 
sâ se țină scăiuș

Iată că am pășit intr-un nou an 
școlar, an care va însemna uu salt 
nou în munca cadrelor didactice 
dar mai ales in munca elevilor.

Desigur că la începutul fiecărui 
an școlar in fața profesorilor și 
învățătorilor stau sarcini noi, im
portante de a căror rezolvare de
pinde bunul mers al procesului de 
învățămînt. Nu puțini au fost în
vățătorii și profesorii care s-au 
gîndit la aceste sarcini încă in 
timpul verii, pregătindu-se pentru 
predarea disciplinei de care răs
pund. Și bine au făcut.

Se știe că programele de învă
țămînt sînt mereu descărcate de 
acele cunoștințe care au fost de
pășite și nu mal 
țelor actuale ale 
sfnt introduse fn 
nuale cunoștințe 
aplicare in viață. Profesorii care 
au simțit marea răspundere pe ca
re o au în pregătirea pentru viață 
a elevilor au studiat cu atenție 
programele și noile manuale, s-au 
oprit îndelung asupra capitolelor 
și cunoștințelor noi introduse, fn- 
cluzîndu-le în planurile calenda
ristice pe care le-au întocmit. Cu 
toate acestea, pentru o mai bună 
orientare a cadrelor didactice, di
rectorii școlilor, au datoria de a 
verifica încă o dată felul cum s-au 
întocmit aceste planuri. Ei trebuie 
să dea îndrumările necesare și 
vegheze la aplicarea acestora 
către fiecare cadru didactic.

Școala noastră nouă trebuie 
țină pasul cu viața. De aici și grija 
pe care trebuie s-o aibă profeso-

corespund cerin- 
viețiL In schimb 
programe și ma- 
noi, cu o largă

să
de

să

pentru larga lui 
problemelor pe

informare asu- 
care le ridică 
cuceriri ale 

A trecut de

aceleași cu- 
predat in ur- 

ani. Copiii 
cu totul alt

rul
pra 
viața, asupra noilor 
științei și tehnicii,
mult vremea cînd profesorul putea 
să prezinte în clasă 
noștințe pe care le-a 
mă cu 10 sau 20 de 
trăiesc acum într-un
mediu de cît în trecut. Ei află din 
cărțile ce le au la fndemînă, din 
discuțiile celor vîrstnici, din filme, 
multe date despre progresele ști
inței, despre aplicațiile pe care le 
au noile cuceriri. Pentru aceasta 
educatorul trebuie să fie pregătit 
incit să poată da răspunsuri la 
întrebările lor. Fiecare cadril di
dactic să studieze, să se pregă
tească zi de zi, ridlcîndu-și măes- 
tria profesională, să combine a- 
ceste cunoștințe cu experiența bu
nă căpătată în anii trecuți.

In aceste zile, cadrele didactice 
mai vechi au primit în mijlocul 
lor cadrele didactice abia ieșite de 
pe băncile școlilor. Cadrele didac
tice mai vechi, conducerile școli
lor, au datoria de a face ca visu
rile cadrelor tinere să nu se spul
bere în fața unor greutăți inerente 
începutului. Ele au datoria să se 
apropie cu căldură de noii colegi, 
să-i familiarizeze cu 
re vor munci, cu 
profesori și elevi, 
spre ceea ce au de
se descurca încă din primele zile 
de școală. La 
tinere trebuie 
perseverență 
pregătirii lor 
constituie „secretul" unei 
pedagogice de calitate.

Este necesar ca I 
cadrelor didactice să 
tate spre obținerea 
a unor rezultate cît 
munca școlară. Un copil bine pre
gătit și educat va fi desigur un om 
de nădejde pentru patria noastră. 
Aceasta presupune însă o muncă 
plină de abnegație, de dragoste cu 
tineretul patriei noastre. Fiecare 
cadru didactic să-și înzecească e. 
forturile pornind chiar din prima 
zi din plin la muncă pentru a ob
ține în noul an școlar noi succese 
în procesul instructiv-educativ.

școala în ca- 
colectivul de 
să-i îndrume 
făcut pentru a

i

De la Ministerul
Invățămîntaiui j

Ministerul Invățămîntului este ? 
solicitat să participe la o expo- î 
ziție internațională, cuprinzînd < 
desene și fotografii, care să o- < 
glindească metodele și rezultatele ? 
educației artistice în țara noas- > 
tră. <

Tinînd seama de importanța pe < 
care o are participarea 
la o astfel de expoziție, 
didactice sînt rugate să 
următoarele:

— Desene selecționate
cele mai bune; ale copiilor și 
neretulul școlar în vîrsță d 
18 ani. (Nu se vor trimite lucrări 
executate pe pînză). Fiecare lu
crare va avea pe verso numele, 
prenumele, vîrsta copilului, școa
la și orașul.

Atragem atenția că lucrările 
la efectuarea cărora a intervenit 
ajutorul adulților nu sînt admise, 

de dimensiunea 
avînd urmă-

noastră ' 
cadrele ) 
trimită J

dintre
ti-

e 3—

i

/

rîndul lor, cadrele 
să muncească cu 
pentru 

profesionale

muncească 
desăvîrșirea 

care 
munci

iorțele 
tndrep-

toate
i fie

în acest an 
mai bune în

— Fotografii 
unei cărți poștale, 
toarea tematică :

a) Un copii sau 
copii, execut înd o 
tică în clasă sau 
pictură, sculptură, 
crări de artizanat, 
posibil, este de dorit să reiasă 
și metodele de predare ale pro
fesorului, diversitatea materiale
lor folosite etc. (eventual prin- 
tr-o suită de fotografii).

b) Grupuri de școlari 
un muzeu, o expoziție 
tură, la teatru etc.

c) Lucrări populare de 
nat, obiecte de artă populară 
confecționate pentru uz casnic, 
jucării, costume naționale etc.

Toate aceste materiale trebuie 
să sosească la Ministerul Invă- 
tămîntului — Direcția activității 
educative — pînă la 10 X a.c. 
Insistăm asupra respectării aces
tui termen pentru a putea ex
pedia lucrările la expoziție în 
timp util.

un grup ds 
lucrare artis- 
acasă (desen, 
modelaj, lu- 
?tc.) Pe cît

vizitînd 
de pic-

artiza-

s !

!

Cursurile școli
lor au reînceput 
și odată cu a- 
ceasta cadrele di
dactice și elevii 
au pășit într-un 
nou an de învă
țămînt. Chiar din 
prima zi de școa
lă elevii își ma
nifestă hotărîrea 
de a obține noi 
succese la învă
țătură.

IN CLIȘEU: 
aspect de la 
oră de clasă 
la Școala de

nr. 2 Lonea.
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SCRISORI DE MULȚUMIRE
Pe adresa școlii prolesionale 

din Lupeni sosesc zilnic zeci de 
scrisori, unele de iu ‘diferite în
treprinderi și instituții cu care 
școala are legături, altele din 
partea acelora care au studiai 
pe băncile școlii. Ultimele produc 
Întotdeauna o adincă 
conducerii școlii, 
tice de aici, in 
foștii elevi, azi 
tolnici în minele
rile din țară mărturisesc bucuria 
visului Împlinit, mulțumesc ca
drelor didactice pentru învăță
mintele și învățătura pe care 
le-au dat-o sau cer siatul Intr-o 
anumită problemă. Și e norma! 
să se intimple așa deoarece pe 
parcursul anilor de studiu 
cadrele 
stabilit 
credere, 
încheie
care ilustrează mult: 
al dumneavoastră

Două asemenea 
sil zilele trecute 
doi foști elevi din

„Dragi tovarăși, 
scrisoarea fostul
Gheorghe, azi muncitor la E.M. 
Rovinari. Am ajuns cu bine la 
mina Rovinari. Nu am mai aș
teptat să-mi termin tot concediul, 
deoarece pe deoparte tovarășii 
de aici aveau nevoie de mine la 
mină, iar pe de altă parte și eu 
ardeam de dorința de a intra ii

bucurie 
cadrelor didac- 
aceste scrisori, 
muncitori des- 
ți întreprinde-

didactice și elevi 
legături trainice, de 
Fiecare scrisoare 

cu o frază obișnuită

între 
s-au 

in
se 

dur
,Cu respect 

elev'.
scrisori au so- 
din partea a 
promoția 1963. 
— își începe 
elev Vulpe

in
un 
voi

producție. Acum lucrez din plin. 
Mă simt toarte bine. Deși ne 
desparte o distanță destul de 
mare, gindurile mele continuă 
să se îndrepte spre dumneavoas
tră cu dragoste și recunoștință. 
Vă mulțumesc dragii mei profe
sori pentru educația și învăță
tura pe care mi-ați dat-o 
școală pentru ca să devin 
om folositor societății. Mă
strădui ca și pe viitor să auziți 
numai lucruri frumoase despre 
mine. Cu stimă și respect a‘ 
dumneavoastră elev..."

Cam la fel își începe scrisoa
rea și celălalt fost elev al șco
lii, Dumitru Coțofană Apoi con
tinuă „Acum îmi dau destul de 
bine seama cit de multă drep
tate ați avut în cuvintele pe care 
ra le-ați adresat la plecare. Eu 
vă mulțumesc și nu vă voi uita 
niciodată. Vă mulțumesc 
dată foarte mult pentru 
ați făcut pentru mine și 
resc multă sănătate și 
in muncă. Cu respect.."

Tot pe adresa școiij 
zilele trecute o altă t 
De data aceasta nu din 
unui elev ci din partea condu
cerii G.A.C. „Unirea" din comu
na Scoarța, raionul Gilort, regiu
nea Oltenia. Prin ea conducerea 
gospodăriei aduce mulțumiri con
ducerii școlii, pentru educația 
sănătoasă pe care o dă elevilor, 
in scrisoare se spune printre al-

încă o 
tot ce 
vă do- 
bucurie

/ a sosit 
scrisoare. 

i partea
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zilelor noast^f^ 
ei din zecile^^ ®

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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8
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8

noastră, a participat 
construcția câminu- 
iar ca electrician 

care acum o învață 
participat

tele: „Elevul Cirstea Gheorghe, 
care Învață la școala dvs. face 
cinste școlii și cadrelor didac
tice care-1 educă. Venit in va
canță în comună, el a constituit 
un real sprijin in munca noastră. 
A luat parle la munca culturală 
din comuna 
voluntar la 
lui cultural, 
(meserie pe
la dumneavoastră) a 
voluntar la executarea instala
țiilor electrice de la grajduri, 
ia gospodărie și școala din co
mună. Toate acestea noi le con
siderăm ca exemple irumoase 
invățate in școala dvs. și de 
aceea, in numele conducerii gos
podăriei, vă mulțumim pentru 
activitatea ce o destășurați pen
tru educarea fiilor noștri încre
dințați spre a ii iormați ca oa
meni demni ai i

Iată așa dar trei din zecllei^e 
scrisori care sosesc pe adi'esa 
școlii, dai care ilustrează grija 
conducerii școlii profesionale am 
Lupeni, a profesorilor și maiștri
lor pentru educarea elevilor În
credințați lor, pentru ca ei să 
devină Intr-adevăr oameni demni 
ai zilelor noastre. Asemenea 
scrisori ar umple de bucurie 
inima oricărui educator care s-a 
ocupat cu dragoste și devota
ment de elevii săi.

C. COTOȘPAN
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La institutul de mine din Petroșani

Pregătiri pentru deschiderea 
noului an universitar

cerințelor tot 
superioare de 
anul trecut a 
Facultatea de

institutelor 
vor primi 
care vor 

urcușul pe

a deveni 
nivel d,e

din Petro-

La 1 octombrie începe noul an 
universitar. Porțile larg deschise 
ale universităților și 
de învățămînt superior 
zeei de mii de tineri 
continua cu entuziasm
drumul plin de satisfacții al știin
ței. Mulți dintre studenții eare in
tră în anul I s-au eălit la școala 
muncii în producție : ei vin la stu
dii din fabrici și mine, din între
prinderile noastre socialiste, tri
miși la institut pentru 
specialiști cu un înalt 
pregătire.

La Institutul de mine
șani, creație a regimului demo
crat-popular, vor studia în acest 
an universitar aproape 1500 de 
studenți la cursurile de zi și peste 
200 studenți la cursurile serale și 
fără frecvență.

Datorită grijii permanente a 
partidului și a statului democrat- 
popular, învățămîntul superior mi
nier s-a dezvoltat an de 
mul plin de avînt al 
socialiste.

Conform indicațiilor Minlsteru-

conf. ing. XUE CONSTANTINESCU 
prorectorul Institutului de mine 

Petroșani

lui Invățămîntului, conducerea in
stitutului a mobilizat din timp 
cadrele didactice și personalul 
administrativ-gospodăreso în vede
rea pregătirii deschiderii noului 
an universitar.

Pentru mobilizarea candidaților 
la concursul de admitere s-a fă- 
eut o intensă popularizare a in
stitutului. A fost editat pliantul și 
afișul de popularizare care au fost 
difuzate în întreprinderile minie
re din țară și școlile medii, 
asemenea, cadrele didactice 
institutului au ținut conferințe 
popularizare, iar profesorii care
fost numiți președinți ai comisi
ilor examenelor de maturitate au 
dat îndrumări candidaților în le
gătură cu condițiile de admitere 
în institut. Același procedeu a 
fost folosit și de cadrele didactice 
îndrumătoare de practică în între-

De 
ale
de
au

roșu" și „Drumul socia- 
De asemenea, s-au dat 

la posturile noastre de

prinderile miniere. S-au publicat 
articole de popularizare în ziarele 
„Steagul 
Hemului".
anunțuri 
radio.

In vederea consolidării cunoș
tințelor candidaților la concursul 
de admitere au fost organizate, 
în două serii, cursuri de pregăti
re în cadrul cărora au predat ca
dre didactice ale institutului. 
Cursurile au fost frecventate de 
peste 400 candidați. Cursurile de 
pregătire au avut rezultate pozi
tive. Majoritatea celor eare le-au 
urmat cu seriozitate au reușit să 
treacă cu succes concursul de ad
mitere, la care s-au prezentat a- 
proape 500 de candidați.

In vederea îmbunătățirii planu
rilor de învățămînt și a progra
melor de curs existente, comisiile 
de specialiști din cadrul institutu
lui, au făcut propuneri Ministeru
lui Invățămîntului pentru introdu
cerea de noi eursuri și extinde
rea mai mare a unor cursuri și 
îmbogățirea lor prin tratarea pro-

catedrelor, 
catedre Ia 
care amin- 
de mașini 

aceste ca-

blexnelor strins legate de dezvol
tarea industriei miniere.

Pentru a răspunde 
mai mari de cadre 
topografi mineri, în 
luat ființă pe lingă
mine secția de Topografie minie
ră, care în acest an va funcționa 
anul I și II.

In vederea îmbunătățirii activi
tății didactice și științifice s-a fă
cut o restructurare a 
adăugîndu-se încă trei 
cele existente, printre 
tim catedra de organe 
și educație fizică. In
tedre au fost grupate discipline de 
aceeași specialitate sau speciali
tăți înrudite, înlăturîndu-se nepo
trivirile care au existat pînă a- 
cum. Noua organizare a catedre
lor din institut asigură viitorilor 
ingineri mineri și 
mineri o mai bună 
strînsă îmbinare 
retice cu 
înaintată 
niere și o 
științifică.

Pentru ca activitatea științifică 
a studenților și a cadrelor didac
tice să se poată desfășura in con
diții bune, au fost revăzute și com
pletate planurile tematice de cer
cetare științifică. S-a luat legătura 

cu întreprinderile miniere și în

electromecanici 
pregătire, o 

pregătirii teo- 
și experiența

a
practica
a întreprinderilor mi
mai valoroasă activitate



NiziL wOiesii ji 
In atesl Houm la I.
In ultimele luni, activitatea gos

podărească la I.P.I.P. — Livezjnî 
s-a îmbunătățit. îndrumat de către 
organizația de partid și conduce
rea întreprinderii, sectorul gospo
dăresc de aici a luat o seamă de 
măsuri pentru buna întreținere •< 
atelierelor, sșdiul administrativ ș.
incintei întreprinderii.

Avînd în vedere și apropierea 
anotimpului de iarnă s-a încăpu*, 
repararea și completarea geamuri- 
lor. confecționarea de uși noi la 
ateliere, în locul celor degradat?, 
s-au făcut trei sobe de tablă pen
tru secția prefabricate de beton 
si se vor mai monta două sobe 
de teracotă la sîcția auto. A fost 
procurat din timp combustibilul 
necesar pentru încălzirea secțiilor 
d“ producție și sediului adminis
trativ, revizuindu-s? temeinic toate
instalațiile de încălzire existente 

In scopul eliminării noroiului 
din incinta unității, s-au luat mă
suri pentru canalizarea apelor plu
viale, prin noi canale
betonate, iar drumul

de scurg ar -i 
interior din

incinta întreprinderii va fi eoni
plet reparat pînă la 1 octombrie.

Sînt multe lucruri buna pe linie 
gospodărească făcut?, la I.P.I.P., 
dar nrai sînt și probleme din a-
cest domeniu care-și așteaptă re

zolvarea. Astfel, prin curta mai 
există apreciabile cantități de fi»r 
vechi (tovarășii de la I.P.I.P. spun
Că au anunțat I.C.M.-ul dar aces
ta nu vine să-l ridice), apoi în 

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

Chibzuință și ppicepepe 
în opganizanea producției

(Urmare din pag. l-a)

bune pe post sarcina planificată 
ca in trimestrul II productivitatea 
să fie cu 268 kg./post mai mare, 
iar în prima lună din trimestrul 
III să se dea pe post cu 358 kg. 
mai mult cărbune decît era pre
văzut. Creșterea productivității 
muncii în ritm susținut constituie 
o chezășie că minerii sectorului 
tși vor dezvolta și mai mult suc
cesele pînă la sfîrșitul anului.

Pentru a asigura continuarea 
succeselor în ultimul trimestru, 
colectivul sectorului a chibzuit și 
mai insistent asupra organizării 
producției la nivelul posibilităților 
și a condițiilor concrete din aba
taje. In ultimele luni ale anului 
producția va trebui să înregistre
ze o creștere simțitoare însă linia 
de front a înregistrat o scădere 
față de primul semestru: au ieșit 
din producție o serie de abataje 
cum este cazul abatajului cameră 
nr. 0507 din stratul 3, blocul Jieț, 
care a trebuit oprit deoarece se 
afla în zona pilierului de siguran
ță a atelierului și a puțului prin
cipal de extracție de la Jieț. Tre

special cu C.C.V.J. in vederea în
tocmirii contractelor tehnico-științi- 
fiee pentru temele prevăzute în 
planul de cercetare științifică pe 
anul 1964.

Pentru necesitățile didactice și 
de cercetare științifică au fost în
zestrate laboratoarele cu utilaj și 
aparatură modernă printre care se 
numără pompa Thomson, galvano- 
metre, elemente Eston, fotoelasti- 
cimetru etc. Biblioteca institutului 
primește zilnic cărți din literatura 
de specialitate, manuale și cursuri 
universitare.

Analizîndu-se stadiul îndeplini
rii planului de editare a cursuri
lor universitare, s-a constatat că 
toate cele 7 cursuri ce trebuie tri
mise editurii Ministerului Invăță- 
mîntului se găsesc în perioada de 
definitivare. Ele vor fi trimise e- 
diturii la sfîrșitul lunii septem
brie. Printre cursurile oare vor a- 
pare în acest an universitar în E- 
ditura Didactică și Pedagogică a- 
mintirn ; ..Exploatări miniere la zi", 
„Mașini miniere". „Mecanisme și 
organe de mașini". „Electrificarea 
minelor" etc.

In acest an, pentru a acoperi 
lipsa de cursuri, conducerea insti
tutului a elaborat un plan de edi
tare cu mijloace proprii a unui 
număr de cursuri și culegeri de 
probleme, care vor fi trimise spre 

te mi Hehie latul 
P. I, P. — Livezenl 
jurul atelierelor sînt încă pies?, 
utilaje, materiala nearanjate și ne
adăpostite. La fel, trebuie pus la 
punct și drumul care duce la 
gară.

Una din problemele gospodărești 
care-și așteaptă rezolvarea la 
I.P.I.P. — Livezeni este: cine tre
buia să doteze autocamioanele cu 
coviltirele care să protejeze toam
na și iarna pe muncitorii încărcă
tori. Șantierele răspund: să le 
facă I.P.I.P. ■— Livazeni că doar 
mașinile sînt ale lor I In schimb, 
I.P.I.P.-ul spune •• Să le facă șan
tiere! a că muncitorii sînt ai loi, 
iar mașinile pentru ei lucrează 1 
Și, în toiul disputei care se pre
lungește de cîțiva ani, toamna pe 

ploi și iarna pi zăpadă, muncitorii 
încărcători sînt nevoiti să umble 
cu mașinile fără adăposturi! Este 
necesar ca T.R.C.H, să hotărască 
o dată între cei doi „împricinați' 
iar la nevoie organele controlului 
circulați ai, împreună cu cele sa
nitare să ia măsuri contra celor 
care nu se preocupă de protecția 
sănătății muncitorilor încărcători 
de pe șantiere.

Rezolvînd cit mai curînd pro
bi -mele gospodărești încă în sus
pensie gospodarii d: la I.P.I.P. 
vor crea condiții pentru ca în în
treprindere munca să se poată des
fășura cu cît mai bune rezultate și 
în perioada de iarnă ce se apropie.

ȘT. MIHAI

buiau, de asemenea, să fie oprite 
si abatajele cameră nr. 103 și 104 
deoarece ajunseseră la nivelul o- 
nzontului 500 de unde este pre
văzut să înceapă pregătiri pentru 
exploatarea cărbunelui cu abataje 
frontale. Ce era de făcut ? Cum se 
putea asigura linia de front nece
sară menținerii producției la ni
velul sarcinilor mereu creșcînde ? 
Specialiștii din conducerea minei 
si a sectorului au chibzuit bine și 
au găsit soluția. S-a luat hotărî- 
rea ca abatajele cameră nr. 103 
și 104 să nu se oprească, ci să se 
mai scoată cîte o felie sub ori
zontul 500, pentru a se evita in
trarea în gol de producție. In a- 
celași timp s-au luat măsuri pen
tru deschiderea de fronturi noi, 
urgentîndu-se pregătirea și deschi
derea unui abataj cu front scurt 
pe înclinare în stratul 5, blocul 
II, care va da producție începînd 
cu luna decembrie. Muncind cu 
chibzuință și pricepere ca și pînă 
acum, fără îndoială că harnicul 
colectiv de muncă din sectorul V 
Lonea își îndreaptă pașii spre noi 
Izbinzi, tot mai frumoase, în lupta 
pentru mai mult cărbune.

aprobare Ministerului Invățămîn- 
tului.

Pentru a ridica învățămîntul mi
nier superior la nivelul celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii, Ministerul Invățămîntului a 
prevăzut în buget sume impor
tante pentru dezvoltarea spațiului 
de învățămînt și înzestrarea noi
lor secții și laboratoare cu utilaj 
modern. In acest an de învățămînt, 
institutul s-a dezvoltat mult prin 
darea în folosință a corpului B al 
clădirii principale. O parte din să
lile de curs au fost dotate cu mo
bilier nou, iar mobilierul celorlalte 
săli a fost reparat și pregătit pen
tru noul an universitar. Actualul 
spațiu de învățămînt asigură șco
larizarea tuturor studenților în 
bune condițiuni.

S-au luat măsurile necesăre în 
vederea asigurării căminizării ce
lor peste 1000 de studenti. Minis
terul Invățămîntului a inclus în 
planul de investiții construirea 
unui nou cămin studențesc cu 400 
de locuri, în trimestrul I 1964, a- 
probînd fondurile necesare pentru 
începerea lucrărilor. Institutul a 
întocmit documentația și a fixat, 
cu aprobarea organelor locale, am
plasarea noului cămin. Prin con
struirea celui de al patrulea cămin 
vor fi create condiții optime de

ia S.R.E. Vulcan maiștrii, tehnicienii și inginerii din secții s-au întîlnit recent într-o consfătuire 
de lucru. Obiectul dezbaterii lor era urgentarea reparațiilor capitale în atelierele de bobinaj greu, bo- 
binaj ușor și curent continuu. Măsurile stabilite în consfătuire vor permite darea mai repede în fo
losință a zeci de motoare electrice de mină.

IN CLIȘEU: Instantaneu luat în timpul eonsfătuirii.

Pregătiri în vederea iernii în unitățile 
economice din Lupeni

Iarna, anotimpul intemperiilor, 
se apropie. Gospodarii grijulii au 
început din timp să facă toat? 
pregătirile necesare pentru ca 
iarna să nu le provoace greutăți. 
Cu prevedere d? bun gospodar, 
conducerea preparației Lupeni, în
că în plină vară, a trecut la în
lăturarea cauzelor care au creat 
greutăți în perioada de iarnă, în 
asigurarea ritmicității producției și 
transportului. In planul de pregă

tiri de iarnă întocmit la sfîrșitul 
primului semestru printre primele 
obiective propusa a fost remedie
rea deficiențelor care au îngreu
nat buna desfășurare a muncii. 
Astfel, la sfîrșitul lunii iulie co
misia de urmărire a prevederilor 
planului de pregătiri de iarnă a 
constatat că problema apei indus
triale necesare preparației a fost 
rezolvată prin curățirea și buna 
întreținere a bazinelor, asigurarea 
etanșeității șubșrelor de golire și 
dotarea cu un?lt? de bună calitate 
a echipei de la bazinele de ali
mentare a preparației cu apă in
dustrială. La îndemnul organizației 
de bază, aici s-a pus accent pe 
întărirea disciplinei în muncă.

Pentru asigurarea ritmicității 
producției, încă din luna iulie, au 
început să se înfăptuiască o se
rie de propunsri și măsuri. A fost 
stabilit și asigurat stocul neessar 

studiu și de cazare pentru studen
ții institutului.

Cantinei institutului i s-au fă
cut reparațiile necesare, a fost pro
curată veselă și au fost revizuite 
toate instalațiile. Pentru îmbună
tățirea servirii studenților a fost 
dată în folosință încă o sală de 
mese.

In vederea desfășurării în bune 
condiții a activității culturale, s-a 
amenajat cu mijloace interne un 
club studențesc. Aici se vor putea 
organiza manifestări eu un bogat 
conținut educativ, menite să sti
muleze interesul pentru studiu și 
să contribuie la perfecționarea 
profesională și la lărgirea orizon
tului politic și cultural al studen
ților.

Condițiile de studiu șl de trai 
ale studenților de Ia Institutul de 
mine din Petroșani, se îmbunătă
țesc continuu. Față de aceste con
diții create prin grija partidului 
și quvernului, în noul an univer
sitar care implică cerințe noi, e- 
xigențe sporite, studenții și cadrele 
didactice vor răspunde printr-un 
efort si mai susținut pentru a ob
ține rezultate cît mai bune în pre
gătirea lor ca viitori ingineri mi
neri și electromecanici mineri. 

de piatră albă de rîu concasată, 
utilizată în secția zețaj : s-a exe
cutat revizuirea tuturor aerot ar
melor, a ventilelor și conductelor 
de aburi iar cele care au prezen
tat defecțiuni au fost reparat? 
S-au confîcționat 30 oale de con
dens și aerotermele din secțiile 
preparați ?i au fost dotate cu ele. 
Nu ș-a trecut cu vederea nici 
peste asigurarea manipulării aero- 
ternrelor în timp d? iarnă. De a- 
ceea au fost numiți responsabili 
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Pe teme actuale
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p? schimb și loc de muncă care, 
în urma unei prealabile instruiri, 
să-și ducă această sarcină la în
deplinire.

Și cîte s-au preconizat și înfăp
tuit încă da pe acum la preparația 
Lupeni: cabină pentru pregătirea 
naftenatului, montarea unei pom
ps de naftenat pentru descărcarea 
cisternelor, revizuirea podurilor 
de cablu între spălătorie și flo- 
tație mutarea coloanei de alimen
tare a locomotivelor, d? la poarta 
nr. 4 la triajul preparației, pune
rea la punct a casei cazanelor. 
Toate acestea s-au realizat în 
scopul asigurării ritmicității pro
ducției și pentru crearea de con
diții bune de muncă în perioada 
de iarnă.

Ca și preparația Lupeni condu
cerile minai Lupeni, I.C.O., I.L.L., 
și altor întreprinderi s-au îngrijit 
din timp de luarea unor măsuri 
în vederea iernii. La cantina mi
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Angajează imediat un conducător auto avînd salariu 1 % 
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Cel interesat se va prezenta la adresa menționată.
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J nedoara, angajează imediat conducători auto. 1
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ri si Lupeni, de exemplu, s-au rea- 
menajat magaziile d? depozitare a 
cartofilor, legumelor. Se află în 
curs repararea butoaielor pentru 
varză.

Căminele muncitorești din Lu
peni, de asemenea, au fost pregă
tite pentru iarnă. Ușile, geamurile 
radiatoarele au fost reparate, iar 
multa înlocuite. Baia veche a mi
nei a cunoscut și ea reparații me
nite să asigure buna si funcțio
nare. Prin punerea la punct a ca
sei cazanslor preparației, care fur
nizează apa caldă necesară, baia 
minerilor are toate prenris?le cre
ate să funcționeze și ps timp de 
iarnă în condiții optime.

Unitatea I.L.L. Lupani a luat din 
timp măsuri pentru punerea la 
punct a instalațiilor de încălzire 
centrală din cartierul Viscoza III 
și de ia blocul turn. In același 
timp, la garajul I.C.O. din Bărbă- 
teni s-au făcut lucrări menite să 
asigure o bună garare a autobu
zelor.

După felul cum s-a pornit acți
unea de pregătiri în vsdersa ier
nii se pare că iarna car? se apro
pie nu va găsi nepregătit pe nici 
un gospodar prevăzător. Rămîne 
ca și acei care încă nu s-au în
grijit de întocmirea planului da 
pregătiri de iarnă, ori îl au doar 

pe hîrtie, să treacă d? îndată la 
luarea da măsuri în vederea în
făptuirii pr?vederilor menite să 
înfrîngă toate obstacolele pe care 
le-ar pune intemperiile iernii în 
caisa desfășurării normale și rit
mice a producției și a transpor
tului.

MARGARETA MICA



LflcrârHc sesiunii Adunării Generale a O.N.II.
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

Corespondentă specială:
După ședința Comitetului Gene

ral al Adunării Generale O.N.U., 
care a făcut recomandări cu pri
vire la înscrierea problemelor pe 
ordinea de zi. Adunarea Generală 
a O.N.U. a început joi lucrările 
propriu-zise. In după-amiaza de 18 
septembrie. Comitetul General a 
trecut la repartizarea problemelor 
spre discutare în diferitele comi
tete ale Adunării Generale O.N.U. 
S-a hotărît ca punctul intitulat 
„violarea drepturilor omului în 
Vietnamul de sud", care a fost 
propus să fie înscris pe ordinea 
de zi de 15 țări afro-asiatice, să 
fie discutat direct în plenara A- 
dunării Generale, fără a mai fi 
dezbătut de alte comitete. Această 
procedură urmează să fie ratifi
cată de Adunarea Generală. Comi
tetul General a refuzat să invite 
un observator al Vietnamului de 
sud la dezbateri, lăsînd la latitu
dinea Adunării Generale hotărîrea 
de a adresa o asemenea invitație, 
dacă va considera necesar.

După cum s-a mai anunțat, în 
cadrul discuțiilor din Comitetul 
General privind recomandarea 
pentru înscrierea pe ordinea de 
zi a sesiunii a unui număr de pro
bleme printre care: dezarmarea 
generală și totală, încetarea expe
riențelor nucleare, situația în le
gătură cu îndeplinirea Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, crearea unei zone denudea- 
rizate în America Latină etc., a

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

Succesul pavilionului R. P. Romîne 
la Tîrgul de la Izmir

ANKARA 19 (Agerpres).
In cadrul Tîrgului Internațional 

care s-a deschis la Izmir (Turcia), 
pavilionul R. P. Romine se bucură 
de succes, fiind vizitat de nume
roși oameni de afaceri din Turcia, 
precum și din alte țări.

In presa turcă au apărut arti
cole și reportaje care subliniază 
dezvoltarea economiei R. P. Ro
mine. Ziarul „Fuar", prezentînd 
diferite aspecte ale pavilionului se 
referă în special la „dezvoltarea 
în R. P. Romînă a unei moderne 
industrii a construcțiilor de ma
șini" și la relațiile comerciale ro- 
mîno-turce. Ziarul „Ticaret" pu-

Nota externă: Tîlcul unor aprecieri reținute
Vizita de două săptămîni pe ca

re vicepreședintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a întreprins-o recent în 
țările scandinave — Suedia, Nor
vegia, Danemarca, Finlanda și Is
landa — a fost descrisă de cercu
rile oficiale americane ca avînd 
un caracter de „curtoazie". Agen
țiile de presă și ziarele din S.U.A. 
au dat însă dovadă de mai putină 
discreție. Reamintind că trei dintre 
țările vizitate de Johnson — Nor
vegia, Danemarca și Islanda — 
sînt membre ale N.A.T.O., agen
ția Associated Press a subliniat 
că prin vizita sa Johnson a vrut 
să demonstreze că „S.U.A. acordă 
aceeași impbrtanță ca și în trecut 
acestei organizații și că Tratatul 
pentru încetarea experiențelor nu
cleare, semnat de curînd, nu tre
buie să micșoreze capacitatea mi
litară a N.A.T.O.". Reluînd această 
idee, ziarul '„Washington Start", a 
relevat că vicepreședintele S.UA. 
avea sarcina de a căuta să asigu
re „întărirea N.A.T.O., în flaneul 
său nordic.

După cum reiese din relatările 
din surse americane cu privire la 
diversele etape ale vizitei, chemă
rile al căror interpret s-a făcut 
Johnson, nu au avut efect. In cu- 
vîntările rostite cu prilejul re
cepțiilor oficiale, primii miniștri 
ai Danemarcei și Norvegiei au 

luat cuvintul și reprezentantul per- 
manent ai R. P. Romîne la O.N.U., 
Mihail Hașeganu, președinte al 
Comitetului Politic Special.

In legătură cu recomandarea ca 
pe ordinea de zi să fie inclusă 
problema situației din Rhodesia de 
sud, M. Hașeganu a spus: „Con
siderăm necesar ca problemei Rho- 
desiei de sud să i se acorde o a- 
tenție sporită în acest an, depu- 
nîndu-se toate eforturile pentru a 
veni în sprijinul populației africa
ne din acest teritoriu, în interesul 
păcii și liniștei în Africa, și în în
treaga lume". Subliniind că dele
gația romînă se pronunță cu con
secvență pentru lichidarea grabni
că și definitivă a rînduielilor co
lonialiste, reprezentantul R. P. Ro
mîne a declarat că sprijină pro
punerea ca această problemă să 
rămină pe ordinea de zi a sesiunii.

Pronunțîndu-se pentru înscrierea 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
a problemei restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. și pentru discutarea aces
tei probleme în plenara Adunării 
Generale, reprezentantul R. P. Ro
mîne a declarat: „Faptul că una 
din marile puteri fondatoare ale 
O.N.U., membră a Consiliului de 
Securitate, este împiedicată în 
mod abuziv de a-și ocupa locul ce 
1 se cuvine în această Organiza
ție, aduce grave prejudicii presti
giului și eficacității Națiunilor U- 
nite. Este timpul să se pună ca
păt acestei ilegalități, să se înlă
ture obstacolele care împiedică 
organizația să fie într-adevăr un 

blică un articol despre industria 
constructoare de mașini din R. P. 
Romînă, iar ziarul „Ege Ekspres" 
publică un articol despre dezvol
tarea industriei chimice din țara 
noastră. Ziarul „Yeni Ekonomi" a 
publicat un articol intitulat „Nou
tăți economice românești" în care 
se referă la stadiul și perspecti
vele schimburilor comerciale din
tre R. P. Romînă și Turcia.

In cartea de aur a pavilionului 
un mare număr de vizitatori au 
apreciat elogios calitatea și pre
zentarea exponatelor romînești, ex- 
primîndu-și totodată dorința de 
intensificare a relațiilor economice 
și eultuTale dintre cele două țări.

subliniat menținerea actualei linii 
politice față de N. A. T. O. A- 
sumîndu-și în continuare obliga
țiile ce decurg din acest pact, cele 
două guverne resping totodată ce
rerea de creare a unor instalații 
pentru tehnica militară reactivă. 
Respingerea acestor cereri corespun
de stării de spirit a popoarelor din 
țările respective, care nu o dată 
și-au manifestat împotrivirea față de 
orice acțiune care ar putea pri
mejdui securitatea acestor țări. 
Aceeași stare de spirit domnește 
și în celelalte țări scandinave, în 
Islanda, de pildă, unde Lyndon 
Johnson a fost întîmpinat la sosi
rea șa la Reykjavik de demon
stranți, purtînd lozinci pe care 
scria „Vrem ca Islanda să fie 
neutră", „Să fie retrase submari
nele americane".

Similar a fost și ecoul stîrnit de 
un alt obiectiv al vizitei pe care 
„New York Herald Tribune", îl 
definea ca „sondarea guvernelor 
scandinave în ce privește posibi
litatea sporirii comerțului cu 
S.U.A.", mai ales tinînd seama de 
dificultățile pe care le întîmpină 
actualmente exporturile americane 
în țările Pieței comune. Sondărilor 
americane, interlocutorii scandinavi 
ai Iui Johnson le-au răspuns însă, 
potrivit agenției Associated Press, 

centru de coordonare a eforturi
lor națiunilor în vederea realiză
rii scopurilor și principiilor Cartei 
O.N.U.".

M. Hașeganu s-a pronunțat îm
potriva înscrierii pe ordinea de zi 
a problemei Coreei, subliniind că 
guvernul R. P. Romîne a sprijinit 
întotdeauna năzuința poporului 
coreean pentru unificarea țării pe 
cale pașnică, fără vreo interven
ție din afară. In ceea ce privește 
problema invitării unui observator 
al Vietnamului de sud la dezbate
rile Adunării Generale O.N.U., M. 
Hașeganu a declarat că „nu există 
nici o bază pentru o asemenea in
vitație".

De ce se opun puterile occidentale 
retragerii trupelor O.N.U. din Congo

NEW YORK 19 (Agerpres).
Puterile occidentale depun în 

ultima vreme eforturi susținute 
pentru a determina O.N.U. să men
țină forțele sale în Congo. Agen
ția Reuter relatează că Statele U- 
nite, Marea Britanie și Belgia exa
minează în prezent un plan care 
prevede acoperirea de către aceste 
țări a cheltuielilor provenite din 
menținerea în Congo a unor forțe 
armate ale O.N.U. cu un efectiv 
de 2 000 sau 3 000 de oameni, cel 
puțin în primele șase luni ale a- 
nului viitor.

Se știe că puterile occidentale 
sînt interesate în menținerea for
țelor O.N.U. în Congo, în spatele 
și prin intermediul cărora ele 
și-au promovat adesea propriile 
lor interese. Pentru a justifica e- 
forturile pe care le depun pentru 
menținerea trupelor O.N.U. în Con
go, aceste puteri invocă însă cu 
totul alte motive, printre care 
perspectivele unei înrăutățiri a si
tuației din Katanga. Asemenea 
perspective există într-adevăr și 
agenția Reuter citează știri potri
vit cărora 4 000 de foști membri 
ai jandarmeriei katangheze sînt 
instruiți în junglă în apropiere 
de granița cu Rhodesia de nord, 
iar Chombe se pregătește să se 
reîntoarcă în Katanga pentru a 
conduce o nouă acțiune a secesio- 
niștilor katanghezi împotriva uni- 

prin exprimarea nemulțumirii față 
de politica de discriminare a Sta
telor Unite în ce privește trans
porturile maritime (acest lueru se 
referă la preferințele acordate de 
S.U.A. navelor care navighează 
sub pavilion american, cît și efor
turilor de a împiedica navele co
merciale ale altor țări de a trans
porta mărfuri în Cuba). Prunul 
ministru al Norvegiei, John Lyng, 
a arătat deschis că țara sa nu-și 
va mai putea desfășura eforturile 
militare care i se cer în cadrul
N.A.T.O. în eazul în care aceste 
practici discriminatorii vor conti
nua, iar primul ministru al Dane
marcei, Jens Otto Krag, a propus 
convocarea unei conferințe inter
naționale pentru studierea mijloa
celor de a se pune capăt acestor 
practici

Desigur, tinînd seama de toate 
acestea, nu produce surprindere 
că într-o apreciere globală a re
zultatelor vizitei „New York Ti
mes" a descris-o doar ca „un suc
ces parțial".

Ținînd seama și de rezerva o- 
ficială inițială, se poate afirma că 
oficialitățile americane nu și-au 
făcut cine știe ce iluzii despre re
zultatele acestei vizite, lucru ca
re, după cum s-a văzut, a fost în- 
trutotul justificat.

R. C.

Opinii în favoarea miluirii polilitii tomiiale 
a S.IJL fală da lăiiie sotiaiiste

WASHINGTON 19 (Agerpres).
La 18 septembrie la Washing

ton s-au încheiat lucrările confe
rinței inițiate de Casa Albă, con
sacrată problemelor dezvoltării co
merțului exterior al Statelor Uni
te. La conferință au participat pre
ședintele Kennedy, membri ai gu
vernului S.U.A., precum și un nu
măr de aproximativ 400 de oameni 
de afaceri americani. La propune
rea reprezentanților cercurilor in
dustriale conferința a adoptat o 
recomandare în care se airată că 
„datorită situației internaționale 
schimbate", conferința recomandă ca 
guvernul american „să studieze în 
ce măsură Statele Unite vor pu- 

tății Republicii Congo. Este însă 
un nonsens să se considere că 
Belgia ar dori să finanțeze o ac
țiune împotriva secesioniștilor, ca
re, după cum se știe, au fost șl 
sînt sprijiniți în permanență de 
către monopolurile belgiene inte
resate în așa-numita „independen
tă" a Katangăi.

De altfel o importantă parte a 
membrilor O.N.U., între care nu
meroase țări africane, consideră 
că operațiunile O.N.U. în Congo 
trebuie să ia sfîrșit și să se lase 
poporului congolez însuși sarcina 
de a-și rezolva problemele sale 
interne. Secretarul general al
O.N.U., U Thant a anunțat că va 
continua aplicarea planului de re
tragere pînă Ia sfîrșitul acestui an 
a trupelor O.N.U. din Congo.

---- —=0=--- 
Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din Iran

TEHERAN 19 (Agerpres).
Rezultatele preliminare ale ale

gerilor pentru cele două camere 
ale Parlamentului Iranului, care au 
avut loc la 17 septembrie, arată 
că partidul proguvernamental „U- 
niunea Națională" a obținut ma
joritatea absolută atît în Senat 
cît și în Medjilis. Din cei 60 de 
membri ai Senatului, numai 30 au 
fost desemnați prin alegeri, cei
lalți 30 urmînd a fi numiți de șah. 
In Medjilis au fost, de asemenea, 
aleși cîțiva deputați independenți. 
Pentru prima dată în istoria Ira
nului femeile au luat parte la vot, 
iar patru femei au fost alese de
putate în parlament. Principalul 
partid de opoziție „Frontul Națio
nal”, ca și alte grupări care se 
opun politicii actuale a Iranului, 
au boicotat alegerile considerîn- 
du-le nedemocratice.
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Ppoiectul unui tunel feroviar 
între Franța și Anglia

PARIS 19 (Agerpres).
La 18 septembrie, anunță agen

ția Franse Presse, Comisia de ex- 
perți franco-britanică însărcinată 
cu studierea proiectelor în legătu
ră cu construcția unui tunel între 
Franța și Marea Britanie prin Ca
nalul Mîneciî, s-a pronunțat în fa
voarea proiectului unui' tunel fe
roviar, considerînd că această lu
crare este avantajoasă atît din 
punct de vedere tehnic, cît și e- 
conomic. Comisia s-a pronunțat 
pentru un tunel săpat în fundul 
mării și nu pentru un tunel scu

tea lărgi schimburile lor comer
ciale cu țările socialiste".

Referindu-se la desfășurarea lu
crărilor conferinței, care a discu
tat aspecte multiple ale dezvoltă
rii comerțului exterior al S.U.A., 
corespondentul din Washington al 
agenției France Presse scrie că 
„problema comerțului între Statele 
Unite și țările din Europa de ră
sărit a fost una din temele care 
a reținut cel mai mult atenția oa
menilor de afaceri americani". 
Potrivit agenției, „participanții la 
conferință s-au arătat preocupați 
de participarea foarte redusă a 
Statelor Unite la comerțul dintre 
țările capitaliste și țările socialis'd^, 
te, comerț care nu încetează să se 
dezvolte".

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă ținută după 
terminarea lucrărilor conferinței, 
ministrul comerțului S.U.A., Luther 
Hodges, a subliniat că este deose
bit de semnificativ faptul că „cer
curile americane de afaceri au 
spus în prezent ceea ce nu au 
spus în urmă cu un an, și anume 
că este cazul să fie reexaminată 
politica comercială față de țările 
socialiste". Hodges a declarat că 
guvernul are o atitudine „extrem 
de serioasă" față de această pro
punere, arătînd că în condițiile 
actualei situații internaționale „o 
asemenea reexaminare este nece
sară și guvernul va trebui să o 
facă". Fără să anticipeze asupra 
atitudinii pe care guvernul ame
rican ar putea-o avea în această 
problemă, ministrul comerțului 
S.U.A. a fost de părere, potrivit 
agenției France Presse, că „reco
mandarea conferinței cu privire la 
lărgirea exporturilor în țările so
cialiste va avea o oarecare greu
tate asupra hotărîrilor noastre". In 
același timp însă, Hodges a subUÂ» 
niat că nici paticipanții la con® 
rință, nici guvernul, nu au în v 
dere o relaxare a interdicției pen
tru exportul „mărfurilor strategi
ce".

Locțiitorul liderului majorității 
din Senatul american, Hubert 
Humphrey, s-a pronunțat, de ase
menea, pentru „o revizuire îndrăz
neață" a politicii comerciale a 
S.U.A. față de țările socialiste.
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Parlamentul Nigeriei a adoptat 
noua constituție a țării
LAGOS 19 (Agerpres).
Parlamentul Nigeriei a adoptat 

noua constituție a țării. Această 
constituție prevede că de la 1 oc
tombrie Nigeria încetează de a mai 
fi un dominion englez și devine 
republică. In funcția de președin
te al Republicii Federale Nigeria 
a fost desemnat Nnamdi Azikiwe, 
care a fost pînă în prezent guver
nator general al țării.

Din cei 312 membri ai parla
mentului în favoarea noii consti
tuții au votat 255 de deputați, 
ceilalți abținîndu-se de la vot.

fundat în apă. Potrivit agenției ci
tate, tunelul va avea o lungime 
de 57 km., din care 37 sub mare 
și va avea racordări la Sangatte 
(Franța) și la Westenhangen (An
glia), iar durata construirii sale 
nu va depăși mai mult de 6 ani. 
Investițiile de construcție, care nu 
însumează și cheltuielile anexe, 
vor fi de aproximativ 2 miliarde 
franci.

După cum adaugă France Presse. 
Consiliul de Miniștri al Franței, 
întrunit miercuri, a examinat ra
portul, dar nu a adoptat nici o 
hotărîre.
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