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Sub procentul admis
Minerii Văii Jiului ma

nifestă o tot mai mare 
preocupare pentru îm
bunătățirea calității pro
ducției. Procentul de 
cenușă din cărbunele ex
tras de ei este în conti
nuă scădere. La mina 
Vulcan, de pildă, cărbu
nele livrat în primele 
zile ale 
a avut 
cenușă 
mai mic
admisă. Acest lucru are 
la bază extinderea puș-
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alegerea cu grijă ■ a -ste
rilului în abataje și; la 
punctele de încărcare.

Rezultate frumoase în 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras ■ au 
obținut și minerii de la

9 
lunii octombrie 

un conținut de 
cu 1,2 la sută 
față de norma

de la cale două exploa
tări au redus procentul 
planificat *de cenușă 'din 
cărbunele extras în luna 
curentă cu 0,4 și, respec- 

0,3 la sută.
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De multă vreme, bri
gada condusă de cunos
cutul miner Cristea Au
rel de la mina Aninoa- 
sa lucra în abatajul nr. 
9. Sporind viteza de a- 
vansare, brigadg termi
na repede o felie de a- 
bataj, apoi începea de
grabă o nouă atacare. 
Lucrînd cu» 
brigada a realizat 
lunile aprilie, mai 
iunie un randament de 

tone de cărbune 
asemenea 
nu-i de 
acest an.

[ pornit

hărnicie, 
în 
și

în
au

mai bine deuzine
de tone de căr- 
de calitate în a- 

sarcinMor de
Datorită vitezei 
de avansare, aba- 
nr. 9 din sectorul

Printre ПКгасПогЙ de te-- UjR.K.NS.P. ears . se evi- 
«ÎKÎțiază în producție pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce.i- revih și- calitatea bună a lucrărilor pe către le 
execută, se numără, și frezorul Mitraaa IUe din sec
ția mecanică. > '. > , ;

Iată-1 pe tînărul frezor în timpul lucrului
-------------- Ѳ------r-----

de lucru
avansate

Г» F

8—f
pe post. Cu 
randamente 
mirare, că 
din abataj 
spre 
2500 
bune 
fara 

plan, 
mari 
tajul
l al minei ajunsese cel 
mai jos din toate. In 
schimb, în timp ce în
treaga producție a sec
torului se da la orizon
tul 7, în culcușul stra
tului Iii rămăsese o a- 
pofiză ce trebuia scoa
să neapărat. Condițiile 
de muncă aici - erau 
destul de vitrege. Con
ducerea sectorului a so
licitat brigăzii hii Cris- 
rea Aurel să treacă ia 
acest iac de muncă.

Să schimbi un loc 
de muncă felin pe care 
îl cunoști ca-n palmă, 
cu unul ce pînă-l pui 

• la punct îți dă multă 
o 

tocmai plăcută, 
comunistului

Aurel n-a
' ‘ ’■ In subteranul minelor 

Văii Jiului se extind tot 
’ mai mult procedeele a- 

vansate de lucru.- In pri
mele trei trimestre , ale 
anului au fost armate 
metalic 38 404 m.l. de 
galerie precum și 22 de 
abataje frontale. De a- 
semenea, armarea mixtă 
s-a Jextins în acest răs
timp la, un număr de 48 
abataje cameră.

Extinderea susținerii 
metalice a dus la creș-

a- 
și 

pro- 
și productivității
In cele 9 

din acest an, 
extrasă din

luni
pro- 
aba-
me-

1
tone cărbune.
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terea vitezelor de 
vansare în abataje 
implicit la sporirea 

.ducției 
muncii, 
trecute 
ducția
tajele cu susținere 
talică a. atins peste 
milion

Cele măi însemnat a ' re
zultate în această direc
ție le-au dobîndit mi
nerii de la exploatările 

Lupeni, Petri- 
---------“I • Ia și- Lonea.

tura veche și aerajul au 
făcut greutăți brigăzii. 
Lipsa unui rostogol a 
făcut apoi ca primele 
tone de cărbune să fie 
scoase printr-o baionetă 
și de acolo pe crater 
la rostogolul brigăzii 
lui Roman Petru. Cu 
priceperea și hărnicia 
ce o caracterizează, 
brigada iui Cristea 0 
înlăturat greutățile. Me
canizat cum, scrie la 
carte, din noul abataj 
iese fesț cărbune. Asta 
și pentru că se pușcă
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post, 
felie,

tajului. De crescut, 
crescut substantial 
randamentul pe 
Dacă id prima
brigada a realizat 4 to
ne pe post fată de 2,90 
cit avea planificat; la 
a doua felie a obținut 
5 tone. Acum abatajul 
e în rambieiere. Bri
gada a luat în primire a- 
pofiza de la nr. 4. Pină 
să ajungă insă aici, mi
nerii au trebuit să fa
că o transversală Spre 
coperiș pe care au ar
mat-o in fler apoi J
un suitor.

Odată puse la punct • 
cele dcrud locuri de » 
muncă, minerul Cristea î 
Aurel 'a stat de vorbă J

• ♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
«

♦

scoa-
amîndouă apo-

facem — apro- 
ortacii.

îndoială

Brigada condusă de Bria Ioan de Ia sectorul II al minei Uricani 
deține drapelul de evidențiată in întrecerea socialistă. In luna trecută, 
brigada a extras peste plan 377 tone de cărbune cocslficabll și a rea
lizat un randament de 7,69 tone de cărbune pe post față de 5,92 tone 
pe post planificat..

IN CLIȘEU: Brigadierul Bria Ioan (în mijloc) alături de doi ortaci.
---------e---------

întărirea rîndurilor organizațiilor de partid, 
mereu în centrul preocupărilor noastre

FERDINAND ANA 
secretarul comitetului de 

al minei Lupeni

Ve- 
VIII
Mă- 

Mir-

organizațiilor 
care se află

Peste 1000 tone 
de cărbune în plus

-■ Colectivul sectorului III deține 
ele mai multă vreme primul loc în 
întrecerea cu celelalte . sectoare 
productive de la mina,Lupeni. Creș
terea gradului de mecanizare în a- 
batajele frontale, folosirea unor 
metode înaintate de muncă au per
mis minerilor acestui sector să 
dea zilnic cantități însemnate . de 
cărbune peste plan. In perioada 
1—10 octombrie, de exemplu, din 
abatajele sectorului III au fost ex
trase 1045 tone de cărbune cocsi- 
ficabil în plus. In același timp, 
randamentul planificat pe sector a 
fost depășit cu peste 250 kg. căr
bune pe post. Brigăzile de fronta-' 
Jîști conduse de Petre Constantin, 
Ghîoancă Sabin și Ghioancă loan 

' și-au făcut și de astă dată datoria 
la locurile de muncă, dînd peste 
olan 400—700 țone de cărbune.

Tra- 
tov. 
tov. 
tov.

întărirea conti
nuă a rîndurilor 
partidului este o 
sarcină perma
nentă și de mare 
răspundere a tu
turor organelor și 
de partid, o sarcină
mereu în centrul atenției comite
tului de partid de la mina Lupeni.

De curînd, comitetul nostru de 
partid a analizat în plenara . sa 
lărgită, la care au participat și 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază, felul cum se ocupă or
ganizațiile de p.artid din sectoare 
de întărirea, continuă a - rîndurilor 
lor prin primirea în .partid ce
lor mai buni muncitori și tehni
cieni din cadrul exploatării.

'in plecară, au prezentat referate 
birourile organizațiilor de bază 
din. cadrul sectoarfelbr II, IV A, 
IV В și . VIII cu privire la preo
cuparea lor pentru creșterea con
tinuă a rîndurilor organizațiilor de 
bază respective.

Referatele prezentate și discu
țiile- participanților au scos în e- 
vidență răspunderea cu care au 
muncit comitetul de partid și bi
rourile organizațiilor de bază pen
tru creșterea continuă a rînduri
lor organizațiilor de partid, pu- 
nînd un accent deosebit pe cali
tatea politică și profesională a 
acelora care au solicitat' primirea 
lor în rîndurile membrilor și can- 
didaților de partid. De la începu
tul acestui an, în rîndurile orga
nizațiilor de partid au fost pri- _ 
miți 138 membri și 150 
didați de partid, cu 42, 
36 mai mulți de cit in 
corespunzătoare a anului 
Bine au muncit pentru întărirea 
rîndurilor lor îndeosebi organiza
țiile de bază din sectoarele VII

.ecratar tov, 
res Ștefan), 

partid (secretar tov.
tăsăreanu
cea), III (secretar 
tov. Nan 

ian), sectorul IX (secretai 
Jura Ioan), IV В (secretar 
Nelega Ioan), I A (secretar
Feher Văsile) care au reușit să 
primească în rîndurile membrilor 
și candidaților de partid cîte 25— 
35 de tovarăși din rîndurile celor 
mai buni muncitori mineri și-elec
tromecanici de mină.

In lumina sarcinilor plenarei 
C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, 
organizațiile noastre de părtid‘șbau 
orientat atenția spre primirea în 
partid îndeosebi a muncitorilor de 
la locurile de muncă hotărîtoare 
cu un stagiu îndelungat în ,jpro- 
ducțte, evidențiați Im întrecerea 
socialistă, care se bucură' de pres
tigiu și încredere. Numai în ul
timele luni, de pildă, au fost 
primiți direct în rîndurile . mem
brilor de partid un număr de 10 
mineri de frunte, printre care; tov. 
Florea Iacob, șef de brigadă, Boz- 
gan Nicolae, Solomon, Ioan, ■ șefi 
de schimb în brigada tov. Petre 
Constantin, Fefenczi Balazs, șef de 
brigadă la lucrările de investiții, 
oameni destoinici сдге au dovedit’ 
prin fapte că merită înaltul titlu 
de comunist.

Ca urmare a creșterii rînduri
lor organizațiilor de partid din 
sectoarele exploatării noastre, s-a 
întărit rolul conducător al orga
nizațiilor de bază, munca politică 
pe care o desfășoară ele pentru 
mobilizarea colectivului exploată
rii pentru a da viață sarcinilor ® 
economice mereu sporite ce ne 
stau in față. Roadele acestei 
munci politice își găsește oglin-

cu ortacii.
— Се-ar ii să 

tem noi 
Иге le ?

— S-o 
bară toți

Nu încape 
din cete două locuri 
muncă ale brigăzii 
Cristea Aurel se 
extrage în fiecare 

multe tone de căr-

că 
de 
lui ф 
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mo-

bătaie de cap, nu-i 
treabă 
Brigada 
Cristea
tat însă nici un 
meni.

In iulie, brigada a 
început lucrul la noul 
loc de muncă. încă 
din primele zile, podi-

vor
șut 
bune de calitate peste 
sarcinile de plan.

D. CRI ȘAN

Cu contribufia tinerilor
In ultimele 8 luni, ute- 

miștii de la mina Lupeni 
au adus o însemnată con
tribuție la realizarea de 
economii. Prin cele 104

propunerî de inovații și 
raționalizări făcute de 
tineri, s-a obținut o eco
nomie în valoare de 
240 000 lei.

de cah- 
respectiv 
perioada 

trecut.

(Continuare in pag. 3-a)
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j Evidențiați pentru 
l, muncă rodnică
j ■ Luerătorii • oficiului i P.T.T.R.-', Pe- 
? troșani desfășoară o susținută 
S muncă pentru realizarea anga- 
y jamentelor de întrecere. ‘ Ei acor

da o deosebita atenție difuzării 
?' presei, măririi numărului de a-
> bonați la radio și rddioîlcare, 
S îmbunătățirii ■ muncii de deser- 
l-vire a cetățenilor la " ghișeele o- 
? fîcăului;
i ' Pe- baza rezultatelor obținute
< in cel' de al treilea'- trimestru al 
? acestui an, in consfătuirea de
> producție, care a avut loc de 
У curînd, ■ au fost evidențiați nu- 
£ meroși lucrători. Printre "aceștia 
t se numără tov. Stelescu Constan- 
І tiiC Corbu Vasile, Turca Ioan, 
<; Afrfm' Paul, Plăvițiu Angelica,
< DobreScu Blena, Cîpclrlan Vio- 
t rica și Scoroșan Marfa.

• In ’opt luni mai nullt' de 2000 tone de cărbune date peste plan șl 40 m.c. material lemnos eco> i C. IOAN
nomisit. Astfel de realizări au înscris pe graficul întrecerii minerii din brigada Iul Costea Ioan de'Іа л г I aore^zondera
mina Vulcan. Iată in fotografie cîfiva ortaci din această harnică brigadă ’ ' ; 5 ■ ‘ =—-»----- --------------------------------------
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La ara de
Clopoțelul sună Îndelung chtmlnd 

cu glasu-i argintiu elevii la alesă. 
Cit ai clipi, curtea școlii se goli 
lăsînd undeva departe larma re
creației. întreaga școală a fost cu
prinsă de o liniște adlncă, Între
ruptă doar la intervale mici de 
pașii domoli al profesorilor și În
vățătorilor, care se Îndreptau spre 
clase. Dintr-o sală, de la ultimul 
etaj se auzi vocea elevei de ser
viciu :

— Gata, gata, băieți. Liniște. 
Trebuie să vină tovarășa Învăță
toare.

Peste puțin timp, ușa sălii se 
deschise și Învățătoarea, purtlnd 
sub braț catalogul clasei, își făcu 
apariția. Pe față Ii înflori un zîm- 
bet de bucurie. Nu se miră că în 
clasă eră atîta liniște. De altfel 
nu era prima dată cînd o aștepta 
așa. Ișî cunoaște doar fiecare e- 
lev. Nici nu se putea altfel. Intr»- 
se tn al patrulea an de cind mun
cea cu ai.

— Da, aproape patru ani. Nici 
nu știu cînd au trecut. Și parcă 
tnai ieri erau In elasa a I-a. Cită 
bătaie de cap mi-au dat la Înce
put — părea că-și spune în gtnd 
învățătoarea. A fost greu. Acum...

Apoi Către Clasă:
— Ce am avut pentru astăzi ?
Mai multe mlini se ridicară din

tr-o dată, grăbite. O clipă, Învăță
toarta stătu pe gfnduri : pe cine
Să aleagă ? Toți ar vrfea să răs-
pundă.

— Stați, nu așa. Pe toți nu-i
pot asculta deodată. Pe rînd. Spu-
ae tu, Adriana.

Eleva asupra căreia se fixase

1 Secția de învătămînt 
i a Sfatului popular 

orășenesc Petroșani
Aduce la cunoștința absol- 

> venților școlilor medii din Va* 
I tea Jiului, cu examen de ma

turitate, că in ziua de 14 oc
tombrie a. c. se va ține con» 

I cursul de admitere la Institu- 
I tul pedagogic de 2 ani cere a 
I luat ființă incepînd din acest 
N an tn regiunea noastră, pentru 
fi pregătirea de cadre didactice. 
I Concursul se va ține în ora* 
I șui - Deva.
ij înscrierile pentru concurs se 
[ lac zilnic la secretariatul Școlii 
I pedagogice din Deva.

Învățătoarea »e ridică și începu 
vorbească.

— Pentru ael am Învățat des
pre cuvintele compuee. Cuvinte 
compuse se numesc...

Și lecția a Început. Au mal răs
puns și aiți elevi, Iar In catalog 

au apărut alte note de 9 și 10. în
vățătoarea era mulțumită. Pină a- 
cum, la oră, elevii s-au prezenta’, 
bine. Chiar și cei care in anii tre- 
cuți, nu prea au strălucit la Învă
țătură, anul acesta au pornit... cu 
dreptul. Slnt tnai silitori, dovadă 
notele bune pe care le-au ob
ținut.

Minutele s-au scurs cu repezi
ciune. Prima parte a orei trecuse, 
învățătoarea a Început să predea 
lecția nouă, despre substantiv. 
După ce acrise pe tablă un text 
ale cărui cuvinte erau subliniate 
din loc în loc cu cretă roșie, în
vățătoarea a numit pe rînd cițiva 
copii să citească textul. Care mai 
de care se întreceau să-1 citească 
cît mal cursiv și expresiv. Cea 
mai bună ee dovedi eleva Olaru 
Maria. Apoi s-a dat definiția sub
stantivului, iar cu ajutorul clasei, 
au fost enumerate substanti
vele din textul scris pe 
tablă. Definiția substantivului 
a fost dată de mai mulți e- 
levi, pînă ce a ajuns la rînd ele
vul Maxim Adolf care s-a împot
molit. Din nou s-a repetat defini
ția și din nou elevul Maxim a fost 
pus să repete definiția. După a- 
ceasta, elevii au fost chemați să 
dea exemple de substantive. Ele
vii Gagvi Adriana, Szilagyi Iosif, 
Munteanu Marinei, Chirimbu Matei, 
David Francisc, Letner Tiberiu, 
Matei Răducu, Sodulescu Nicolae 
au dat exemple bune, dovedind că 
și-au însușit lecția predată.

Ora -a trecut pe nesimțite. Clo
poțelul cu glasu-1 zglobiu a che

mat din nou pe elevi în recreație, 
întreaga curte a Școlii de 8 ani 
nr. 4 din Petroșani răsuna iarăși 

de larma voioasă a copiilor. Cînd 
ultimul elev din elasa a IV-а a< 
ieșit în recreație, învățătoarea 
Păsculeacu Vera, a părăsit șl ea 
clasa îndreptindu-se spre cancela
rie. Era voioasă. Avea și de ce. 
Toată clasa își însușise lecția pre
dată, iar această înseamnă note de 
8. 9 și 10 în catalog și pe caietele 
elevilor.

să

ЙІ
anului. Societatea de Științe natu
rale din R.P.R. a inițiat o serie de 

' acțiuni m vederea îmbunătățirii 
metodelor de predare a științelor 
naturale și geografia în învățâ- 
mîntul de cultură . generală și u- 
niversițar.

De pildă, 
profesorii de 
de 8 ani și

pentru a sprijini pe 
geografie din școlile 

medii Societatea ela-

Toeooeeeeoooeasooeeooeoooooooaooooaca

In ajutorai profesorilor 
©are predau științele 
naturale și geografia

>аемеееве№сеоомоеймееоеоеооѳоооо<

borează în prezent' îndrumarul in
titulat „In ajutorul profesorului 
de geografie", care cuprinde lu
crări alcătuite de 100 de cadre 
didactice de specialitate cu înde
lungată experiență la catedră, ca: 
„Pregătirea ideologică, științifică 
și metodologică a profesorului de 
geografie", „Alcătuirea și folosi
rea materialelor didactice necesa
re predării geografiei în școală", 
.îndrumarea profesorului de geo
grafie în activitatea de cercetare 
științifică", „Activitatea cu tinerii 
geografi în școală și în afara șco
lii" etc.

a COTOȘPAN

cel de-al doilea sertestru al „EU StNT ȘCOLAR"
luna tie zile, sala

și-a primit din
De aproape o 

mare, luminoasă, 
nou oaspeții dragi — elevii. Dar 
acum, elevii din această clasă nu 
mai sini cei de amil trecut. Aceia 
au terminat școala elementară și 
au apucat drumul altor școli. In 
urma lor au veniț aiți elevi. Sini 
cei din clasa a l-a. Dar cu sigu
ranță că 11 vor parcurge cu suc
ces. N-au altceva; de 
să învețe. Iar pentru 
condiții

Erau 
stăteau 
tau cu 
învățătoarea. Din cind in. 
cite или/ 
să spună

— Stai 
trebat — 
să-1 aducă Ia ascultare pe fiecare.

— Dar eu vreau 
știu multe poezii, 
la grădiniță. Acum 
așa de bine că 
școală. îmi dați voie să 
poezie frumoasă ?

$1 tlnăra învățătoare II 
eu plăcere. Se făcea din

făcut, decît 
aceasta au

optime.
la o oră de
cuminți in bănci și ascul- 
atenție Ceea ce le spunea 

cînd-
neinvitat l a

cuts. Copiii

• ••

se ridica 
cile ceva, 

jos, Neiu, 
Încerca

nu te-am in- 
învățătoarea

să vă spun că 
Le-am Învățat 
Insă Îmi pare 
sfiit și eu la 

spun o

asculta 
nou li-

niște. Doar vorba domoală, calmă 
a Învățătoarei rostea cu claritate 
cuvintele pe înțelesul picilor.

— Așadar, dragi copii, pină as
tăzi am învățat despre liniuțe. 
bastonașe, ovale. Acestea ne vor 
ajuta nouă să scriem prima literă 
a alfabetului.

— Știm care-i — se auziră din- 
tr-odată mai multe voci. Este li
tera „a"...

— Bine, copii. Fiți atenți...
Și după ce învățătoarea le ex

plică metoda scrierii literei și 
ie-o scrise pe tablă, au Început 
cu topi s-o scrie in caietele lor.

Așa au început — îritr-o zi fru
moasă de toamnă — cei mai mici 
elevi de la Școala de 8 ani nr. 1 
din Lupe ni Să iacă cunoștință cu t 
alfabetul, să pătrundă In tainele 
literelor, ale scrierii... .

Prin ferestrele mari, întredes
chise, lumina pătrundea cu ușu ■ 
tință, împrăștiind in jur o atmos
feră plăcută. O rază jucăușă se 
oprise pe un căpșor bălai, suri- 
zlndu-1 in plete. Dar Neiu, parcă 
nici nu observa că soarele se 
Juca cu părui iul auriu. Sta /aple
cat și concentrat asupra caietului 
de caligrafie, 
așterneau cu 
a alfabetului, 
că-i reușea.

...Clopoțelul 
de curs. Dar,
aiți colegi, nu se grăbea sd ple
ce acasă. Scriau mereu.

— Gata ora, Neiu. a 
11 preveni Învățătoarea.

— Mal am de serfs 
tovarășă Învățătoare, 
arăt acasă ce am învățat astăzi, 
oă doar sini și <eu școlar...

In drum spre casă, prietenii cei 
mici au vorbit numai despre 
școală, despre iecția din ziua res
pectivă. Le plăcuse mult. La au
tobuz au ajutat unui bătrînel să 
Urce și cît pe ce Neiu să rămlnă 
pe jos.

— Hai, puștiule, urcă mai re- 
pede — i se adresă șoferul.

— Mie-mi spui nene ?
— Da, da
— Eu rta-s 

iar nene...

Degetele iui mici 
migală prima litera 
Era așa de bucuros

anunțase ultima oră 
Neiu, Împreuna cu

* ■
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Pentru o cit mai bună edueație muzieală, in afară de orele de mu
zică la clasă, pentru elevii' din Uricani s-a deschis de curînd ua cerc 
de muzică care aetivează pe lingă 
cultura generală muzicală pe oare 
să învețe la acordeon sau vioară.

Instructoarea cercului, tovarășa 
dragoste și pasiune de elevi.

IN CLIȘEU: Instructoarea cercului, Blej Maria, exersind împreună 
eu un grup de elevi de la secția

clubul din: localitate. Aici pe lingă 
o capătă elevii, ei au posibilitatea

Blaj Maria se ocupă cu multă

acordeon.

I

sunat —r

•V 
rînd, 

să
un

V reau

fie.
puști... Eu sînt șco-

D. GHIONEA

Cîteva concluzii pe marginea concursului 
de admitere de la IJ4.P.

De curînd Institutul de mine din 
Petroșani și-a deschis larg porțile 
pentru cea de-a 16-a serie de stu- 
denți ai săi. Peste 300 candidați 
reușiți la concurs au luat loc în 
băncile din sălile de cursuri și se- 
minarii alături de cei peste 1000 
de studenți mai veehi ai institu
tului, înfrățiți cu ceilalți studenți 
ai institutului, noii studenți și-au 
tnceput pregătirea lor de zi cu zi 
pentru a deveni cadre tehnice de 
conducere in industria noastră 
minieră. înainte însă de a deveni 
studenți, ei au avut de susținut un 
examen greu — cel de admitere -— 
in urma căruia se desprind o ee
rie de fapte și concluzii. Conside
răm necesar să insistăm asupra 
unora din ele pentru ca viitoarele 
concursuri să conducă la rezultate 
mei bune.

Se știe că Valea Jiului este 
unul din cele mai importante ba
zine miniere din țara noastră. Este 
deosebit de îmbucurător faptul că 
un număr din ce în ce mai mare 
de absolvenți ai școlilor medii din 
Valea Jiului se îndreaptă spre In
stitutul de mine. La recentul con
curs Valea Jiului a fost reprezen
tată prin aproape -30 la sută din 
totalul candidațiior. La fel de îm
bucurător este și faptul că printre 

cei reușiți cu medii mari, oandL 
dații din Valea Jiului, și în spe
cial absolvenții Școlii medii din 
Petroșani sînt pe primele locuri. 
Cu toate acestea, finind seama de 
absolvenții pe care îi dau anual 
școlile medii din Valea Jiului, nu
mărul celor ce se îndreaptă spre 
Institutul de mine este prea mic 
și printre aceetea este mic numă
rul virfurilor, adică a celor mai 
buni dintre cei mai buni la învă
țătură. Mineritul in țara noastră 
este in plină dezvoltare. Mecani
zarea și automatizarea procesului 
de producție în industria minieră, 
lărgirea activității minelor exis
tente și deschiderea de noi mine,) 
cer personal ingineresc de înaltă 
calificare. Inginerii de mine gă
sesc In profesiunea lor posibilități 
largi de deavoitore in întreprinde
rile miniere, in institutele de cer
cetări științifice și de proiectare 
sau chiar In institutele de Invăță- 
mînt superior. Institutul de mine 
dispune de localuri noi concentra
te Intr-un anmcnblu Înzestrat cu 
tot ce este necesar desfășurării pro
cesului de tavățămlnt in condiții 
optime, oferind astfel studenților 
posibilități deosebite pentru mun
ca lor. Se impune deci ca fo vtitor 
eedsete didactice ale școlilor me

dii din Valea Jiului, în colaborare 
cu cele ale institutului, să desfă
șoare o acțiune mai susținută în 
scopul orientării celor mai buni 
absolvenți de școli medii spre In
stitutul de mine.

Exceptlnd cele cîteva eazuri a- 
mintite, rezultatele eonoursului o- 
glindesc la mulți din absolvenții 
de școli medii din Valea Jiului, o 
pregătire mediocră. Din cei pre
zent! la recentul concurs aproape 
50 la sută au fost respinși la pro
bele eerise, în majoritatea cazuri
lor din cauza lucrărilor neeores- 
punzătoare la disciplinele mate
matice. S-a reflectat necunoașterea 
de cățre unii, candidați a unor 
chestiuni fundamentale de aritme
tică și algebră elementară cum 
sînt simplificările de fracții, rela
țiile dintre rădăeinile și coeficien
ții eoueției de gradul ai doilea, a 
semnului trinomului de gradul * II 
șl a binomului de gradul I, fără de 
care, evident, este imposibilă re
zolvarea inegalităților. De aseme
nea, nu se cunosc In măsură sufi
cientă formulele fundamentale din 
trigonometrie, reducerea la primul 
cadran și la cel mai mic argument 
pooitiv, fără să mai vorbim de so- 
lațttt generale ala emoțiilor Sin. 
x — a, cos. x a, tg. x » a.

Lipsuri au reieșit și în cunoaște
rea termenilor fundamentali din 
geometrie.

Ca să fiu mai concret, voi face 
cîteva precizări. Foarte frecvent 
se consideră drept simplificare su
primarea unui termen sau a fac
torului unui termen de la numă
rător și a unui factor de la numi
tor, sau invers. Nu slnt rare ca
zurile eînd te egalitatea sin. x = a 
se consideră „sin" ca footer și 
deei se trece în membrul al doi
lea ca lmpărțitor. Tot din același 
motiv din sin. 2 x + sin. x se 
deduce sin. (2 x + 3 x) sau sin. 
x (2 + 3) etc.

La una din probele de geome
trie, fiind dată o piramidă avînd 
ca bază un exagon regulat, iar 
una din muchiile laterale perpen
diculară pe planul bazei, mulți la 
sută din candidați au tratat-o ca 
piramidă regulată, adică suprafața 
laterală ca fiind formată din tri
unghiuri egale.

Trebuie spus și ceva In privința 
formei în care se prezintă lucră
rile. Sînt foarte puține acelea în 
care să se poată vedea o ordine a 
calculelor fără' să mai vorbim de 
justificarea lor. Majoritatea lucră
rilor, chiar avînd conținutul bun, 
sub aspectul formei se prezintă în 
general dezordonate, celcuiele fă
cute in locuri alese la întîmplare, 
fără să mal amintim că stat rare 
cnut©» «tad se expilcă regula, 

teorema sau formula aplicată. Cre
dem că in școala medie este ne
cesară o atenție deosebită șl la 
forma în care se prezintă o lu
crare. In acest scop este bine ca 
elevii să fie îndrumați să consulte 
Gazeta matematică și fizică seria 
В unde sînt multe probleme rezol
vate și de unde își pot însuși for
ma în cere trebuie să se prezinte 
rezolvarea unei probleme.

Asupra rolului matematicilor în 
dezvoltarea’ actuală a științei și 
tehnicii, nu e cazul să insistăm 
aici. Este suficient a răsfoi un ca
talog de cărți sau reviste de spe
cialitate pentru a constata pătrun
derea instrumentului matematicii 
in probleme apartinînd unor dis
cipline cu oare pînă nu de mult 
se părea că matematicile nu ar a- 
vea nici o contingență ca biolo
gia, psihologia, medicina și altele. 
Stadiul actual al societății cere o 
pregătire matematică temeinică și 
de un nivel mereu mai înalt de la 
toți aceia care vor să contribuie 
la progresul ei.

' Semnaltnd cîteva din constatările 
făcute cu ocazia recentului concurs , 
de admitere de Ia Institutul de mi
ne, credem că venim în ajutorul 
cadrelor didactice din învătămîntul 
mediu pentru a-și îmbunătăți mun
ca de viitor.

GH. MASCA 
eoni. uMv. — LM.P.
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din 
seamă care stau la 
sănătății. Măsurile 
profilactice preconi- 
în practică de per-

*

Edueația sanitaiă a asnaalur con
stituie in țara noastră ' unul 
principiile de 
baza oerotțni 
terapeutice și 
zale sînt puse
sonului medico-sanitar, au o efica
citate mult măi mare cînd la apli
carea lor participă mase largi de 
oămeni ai muncii.

Este de un mare ajutor pentru 
cadrele medicale existența unui 
activ sanitar cît mai larg inițiat 
In probleme sanitare, gata oricînd

să participe la acțiunile sanitare 
șl antiepidemice organizate.

La Uricani s-au obținut rezul
tate frumoase prin împletirea acti
vității cadrelor medicale cu mun
ca însuflețită a activului social- 
sanftar din cadrul comitetului de 
femei și grupele de Cruce Roșie 
din cartiere. Erau oare posibile or
ganizarea cursurilor „Școala ma
mei" și „Sfatul gospodinei" la ea- 
re au participat peste 50 de femei 
fără ajutorul activelor amintite ? 
Desigur că fără nenumăratele con
vorbiri ale tov. Patalița Maria, 
Camen Maria sau Maftei Minodo- 
ra cu femeile din comună nu s-ar 
fi obținut aceste succese. Numărul 
mare de participanți și participan- 

I te la conferințele educetiv-sanita- 
’ J re, la serile de Întrebări și răs

punsuri nu ar fi avut posibilitatea 
să-și însușească multe din sfatu
rile medicale dacă nu ar fi răs
puns la invitația de participare a 
tov. Stoiculeecu Susana, Sviștea 
Elena, Ionescu Maria și Mogoș 
Iuliana.

Mult sprijin am primit din partea 
tov. Vascul Ecaterina, Kuhn Roza
lia. Ordâg Estera, Rugină Angela 
și Coșteal Ghizela, neobosite și de 
un real folos în rezolvarea cu suc-

1 ces a acțiunilor antiepidemice (mo
bilizarea populației la vaccinări, 
controale de curățenie în locuințe, 
și unități

Un rol 
nitare i-a 
sprijin de
treprindere Uricani 
Fundătoreanu, care 
diul tovarășelor 
Orășan Maria. 
Monozi Ana și 
«urat activitatea 
stabilit.

In organizarea
atlt de importante ne-am 
de îndrumările și sprijinul 
tial al comitetului de femei al o- 
rașului regional Petroșani prin to
varășele Gașpar Ana și Iancu Ghi
zela de la comitetul orășenesc de 
Cruce Roșie.

Iată cîteva din aspectele muncii 
social-sanitere desfășurate în co
muna Uricani care vor fi conti
nuate și intensificate pe viitor.

comerciale etc.), 
deosebit în acțiunile 
avut și 
pe lingă

sa
de 

tn- 
dr.

comitetul 
ăpitalul de 
condus de
prin interme- 

Stancu Viorica, 
Marinescu Marla, 
altele și-a desfă- 
conform planului

!Я

acestor acțiuni 
bucurat 

substan-

dr. TEODORA POPA
medic — Uricani

«-■ nwA ; Se cere ѳ
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FOTBAL

Printre brigăzile de lncărcări-dpscăreări de la depozitul de lemn al 
remarcă în activitate prin hărnicie și, impor- 

cond usă de Vizitiu Mrhai ocupă un loc 
peste sarcinile ce îi revin 30—40 de tone

minei Lupeni care se 
tante depășiri de plan, cea 
de cinste. Lunar ea 
de material lemnos.

IN CLIȘEU: O 
lucrul.

descarcă

parte din membrii brigăzii înainte de a începe

I

(Urmare din pag. l-a)
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»

colectivului 
minerii lupe- 
comuniști, au

în succesele 
in faptul că 

mobilizați de 
peste prevederile planului

peste 50 000 tone de căr- 
iar prin sporirea producti- 
muncii, îmbunătățirea cali-

lei.
mun- 
s-au 

рой- 
bază

direa
minei, 
neni, 
extras 
anual 
bune, 
vită ții
tățil cărbunelui și reducerea pre
țului de cost -au realizat econo
mii în valoare de 2 249 331

In unele sectoare însă în 
ca de primire în partid nu 
obținut rezultate la nivelul 
bilităților. Organizațiile de
din sectoarele II, IV A; I B șl 
V sud, ai căror secretari șînt tov. 

. Zeleneac Mihai, Diana Chițu, po- 
doacă Pantilimon și Sălceanu r4*e- 

, tru nu*au. desfășurat o muncă po
litici continuă pentru întărirea 
rîndurilor lor. In sectorul V sub

a 
crescut în ultimul timp la 140 de 
tovarăși. Totuși organizația de 
bază din acest sector nu a reușit' 
să primească în partid decît 17 
tovarăși. Participants la discuții 
în cadrul plenarei, între care tov. 
Bud Vasile, Veres Ștefan, Dvorac 
Carol și alții au arătat că în a- 
ceste organizații de bază munca 
politică pentru atragerea de noi 
membri și candidați de partid a 
fost dusă în salturi, fără conti
nuitate.

Pentru remedierea acestor 
ciențe, plenara 
partid a cerut 
bază să acorde 
întăririi muncii

de pildă, activul fără de partid

defi- 
de 
de

■ІДІ—~ I.

In Editura ftiinfificâ a apărut

Putu li nit 
il iMKllel iMutrlile 

de L. NASTASE
Lucrarea reprezintă o nouă edi

ție, revăzută și Îmbogățită a cărții 
cu aceiași titlu apărută în anul 
1957.

Apterul tratează problemele pri
vind categoria economică a prețu
lui de cost în industrie și anume: 
definiția și clasificarea prețului de 
cost, structura cheltuielilor de pro
ducție, metodologia de calculație a 
prețului de cost și clasificarea chel
tuielilor, căile de reducere și me
todologia de planificare a prețului 
de cost.

Se adresează 
și tehnice din 
departamentele 
lor didactice și
vățămîntul economie.

comitetului 
organizațiilor 

atenție deosebită 
educative în rîn-

dul activului fără partid și a 
utefhiștilor si să considere drept 
sarcină principală să acofde ti
tlul de menîbru de partid celor 
mai înaintați muncitori, ir-ineri 
și tehnicieni care luptă activ pen
tru înfăptuirea politicii partidului 
și corespund întrutotul cerințelor 
moral-polltice și profesionale 
se cer unul comunist.

Comitetul de 
neobosit pentru 
tor indicații de 
nizațiile noastre 
continuu munca 
partid vom
munca politică a organizațiilor de 
bază pentru mobilizarea colecti
vului exploatării la înfăptuirea 
marilor sarcini trasate de partid.

ce

partid va milita 
înfăptuirea aces- 

către toate orga- 
de bază. întărind 
de primire în

îmbunătăți mereu

cadrelor economice 
întreprinderile : și 

industriale, cadre- 
studeritilor din în-

rezolvare urgentă ♦ 
♦ 
♦

*
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Lupeni, în aceeași 
același birou există 
La un ghișeu se a-

♦ 
t

♦

♦

î
T

*

La I.C.O. 
clădire șl in 
două ghișee, 
chită către I.R.E.H. taxele pen
tru consumul de energie electri
că, iar la celălalt îndatoririle 
față de I.C.O.

Numeroși oameni ai muncii 
din Lupeni au sesizat Ia condu
cerea I.R.E.H. că incasatoarea 
Cuc Hermina, încasatoare la ghi
șeul I.R.E.H. din Lupeni, are o 
atitudine necivilizată față de ce
tățenii care vin să-și achite în
datoririle legale. Incasatoarea 
Cuc Hermina strigă la oameni, 
le vorbește necuviincios șl are 
in general o atitudine disprețui
toare iață de colegii ei din bi
rou, cărora le adresează adeseori 
cuvinte jignitoare.

SJnt șl nemulțumiri legate de

faptul că nu de mult orarul de 
funcționare al ghișeiilui a fost 
schimbat și funcționează în pre
zent între orele 7—15 și ca ur
mare cel care lucrează diminea
ța nu mai au posibilitatea să-și 
achite Îndatoririle față de I.C.O. 
și I.R.E.H.

Insă toate sesizările oameni
lor muncii din Lupeni către con
ducerile acestor întreprinderi au 
rămas fără răspuns.

Oare conducerile acestor în
treprinderi se împacă cu atitudi- * 

î, »nea necuviincioasă a funcționa
rei Cuc Hermina ? E greu să 
fixeze pe săptămînă două 
trei ore de funcționare a 
șeelor după-amlază I

sau 
ght-

9

*
*
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UN GRUP DE MUNCITORII 
DIN ORAȘUL LUPENI *.

■ f j-

Campionatul erăjanaw;
Au trecut șase etape din cam

pionatul orășenesc de fotbal. In- 
tîlnirîle de pină acum s-au carac
terizat prin jocuri viu disputate 
care în unele cazuri au depășit 
însă limitele sportivității. Negativ 
este șl felul cum se 
terenul de sport unii 
asociațiilor sportive 

Lupeni, Institutul de 
șani, Viscoza 
Petroșani.

Reiese că 
tive munca 
fășoară la 
tor. Este necesar ca conducerile 
secțiilor de fotbal participante la 
eampionatul orășenesc să ducă o 
muncă mai susținută în riadul ti
nerilor sportivi pentru încadrarea 
acestora în disciplina sportivă.

comportă pe 
jucători ai 
Preparatorul 
mine Petro-

Lupeni și Minerul

unele asociații spor- 
educare nu se des-

în 
de 
un nivel corespunză-

puncte; 5).
6 puncte ,-
5 puncte I
5 puncte

<)• 
Să-
6).
4
8).

1). T.C.M.E. Parașeni 10 puncte,-
2) . Energia Paroșeni 10 puncte ,-
3) . Retezatul Uricani 8 puncte; 
C.F.R. Petroșani 7 
nătatea Petroșani 
Preparația Petrila 
Preparația Lupeni
Constructorul Lupeni 4 puncte,- 
9). Unirea Bănită 3 puncte; 10).
C.CV.J. Petroșani 2 puncte.- 11). 
I.M. Petroșani 2 puncte,- 12). Vis
coza Lupeni 0 puncte; 13). Mine
rul Petroșani 0 puncte.

P. BANDOLEA 
corespondent

.Cupa campionilor 
europeni**

In „Cupa campionilor europeni" 
la fotbal echipa luxemburgheză 
Jeunesse d'Esch jucind pe teren 
propriu a învins cu 4-0 (2-0) în 
meci retur formația finlandeză Va'- 
keakosken Aka. Primul joc fuses a 
cîștigat de fotbaliștii finlandezi cu 
4-1. Echipa luxemburgheză a obți
nut calificarea pentru „optimi" da
torită unui gol-averaj superior. 
Piuă în prezent pentru optimile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" s-au calificat următoarele 
echipe : Dinamo București, Inteina- 
zionale Milano, Dukla Fraga, Par
tizan Belgrad, F.C. Zurich, Benfi
ca Lisabona, Spartak Plovdiv, A.S. 
Monaco, Norrkoeping (Suedia), Bo
russia Dortmund, Gornik 
(R.P. Polonă), Real Madrid, 
Einhoven, Jeuneese d'Esch 
Milan (din oficiu).

Zabrze
P.S.V, 
și F.C.

Etapa a 7-a 
a categoriei A

Campionatul cat. A de 
continuă cu desfășurarea meciurilor
din cadrul celei de-a 7-a etape.

fotbal

Pe urmele materialelor publicate
întrebare la care 

se așteaptă răspuns
Sub acest titlu, în ziarul „Stea

gul roșu" nr. 4329 din 17 septem
brie a. c. a apărut un articol in 
care Ciur loan, muncitor la depo
zitul de lemn al minei Petrila, 
critică pe bună dreptate activita
tea neglijentă a unor muncitori 
din hala gaterului șl atitudinea 
conducerii depozitului care nu ia 
măsuri împotriva risipei la prelu
crarea buștenilor.

Se pare însă că cei vizați nu 
au citit articolul cu titlul mențio
nat, deoarece nici pînă acum au 
s-au luat măsuri pentru a 
răul. Aceasta fiind situația 
trebăm : Nu cumva
pozitul de lemn al minei 
așteaptă intervenția C.C.VJ. ?

este just. Pentru a evita pe viitor 
înfundarea conductelor de apă po
tabilă in cartierul Viscoza, secto
rul I.L.L. a fost Îndrumat și spri
jinit să ia toate măsurile ce se 
impun în special la reamenajarea 
stației de filtre. De asemenea, 
curînd va fi dată în exploatare 
nouă stație de filtre.

Pîflă eînd?

e

cei de

curma 
ne In
ia de- 
Petrila

S-au luat măsuri 
corespunzătoare

Ca răspuns la sesizarea locata
rilor din blocurile A și B, care 
semnalează desele înfundări ale 
conductelor de apă potabilă din 
cartierul Viscoza Lupeni, sesizare 
apărută în coloanele ziarului „Stea
gul roșu" la rubriea „Ar fi bine 
dacă...", secția da gospodărie a 
Sfatului popular al orașului Lupeni 
comunică: Artieolul apărut în ziar

•".t-

în
o

urmă în coloanele ziarului 
conducerea cinematografu- 
August" din Bărbâteni s-a 
să pună la punct ilumina- 

sala de spectacole și să

Sîmbătă la Focșani, Siderurgistuț 
Galați va intîlni pe Petrolul Plo-t 
iești. Duminică dimineața stadionul 
„23 August" din Capitală va găz* 
dui jocul dintre echipele bucur 
tene Rapid și Progrîsul. Meciul îim| 
cepe la orele 10 și va avea caij 
deschidere întllniraa ,- T.U.G.—Elec<- 
tronica contfnd pentru campionai 
tul orășenesc, tuni pe același sta* 
dion are loc derbiul bucurești M- 
Dinamo—Steaua (orele 15,30), Ik, 
deschidere de la orele 13,45 GranK> 
tul intilnește pe Metalul Floreascaț 
(campionatul orășenesc).

Meciurile programate duminicij 
în provincie : C.S.M.S. Iași — FaJ 
Constanta; Dinamo Pitești — 
ța Timișoara ,• Crișul Oradea —■
U.T. Arad; Știința Cluj Steagel, 
Roșu Brașov.

LUPTE LIBERE

R. S. S. Gruzină — 
R. P. Polona 8-0

TBILISI 10 (Agerpres).
Ccntinuîndu-și turneul în U.R.S.S 

echipa de lupte libere a R.P. Po
lone a evoluat la Tbilisi în com
pania echipei R.S.S. Gruzine. Echi
pa gazdă a terminat învingătoare 
cu scorul de 8-0.

ÎNOT,

Compeflfie inferRaftomrii 
în Capitală

Intre 17 și 20 octombris vor avea 
loc la ștrandul Tineretului din Ca
pitola întrecerile competiției inter
naționale d? înot și polo pe apă 
„Dinamoviada". Actuala ediție reu
nește înotători de ia Cluburile 
Dozsa Budapesta, Dynamo Berlin, 
Dlnamc Moscova, Spartak Sofia, 
Ruda Hvezda Rraga și Dinamo Bu 
curești. Din echipa maghiară face 
parte și' cunoscutul recordman în 
proba de 100 m. liber, Gyula Do- 
bay.

(Agerpres)

presei cen- 
estradă, 9,00
Din creația 
de muzică 
din operele

10,00
noștri
Muzică
12,00 Formații parti-
de-al VU-lea Concurs

i

că 
pa 
se; 
a-

In urma articolului „Lipsuri su
părătoare", apărut cu o săptămî
nă în 
nostru, 
Iui „6 
angajat 
tia în
faeă toate reparațiile care se cer 
(în special Ia uși).

De asemenea, ea a prdmis 
va lua toate măsurile pentru 
spectacolele cinematografice să 
desfășoare conform cerințelor,
dîcă fără întlrzieri și întreruperi.

Deși au trecut 10 zile, promisiu
nea a rămas... promisiune. Ușile 
ee deschid tot foarte greu, în ho
luri lipsesc și mai multe becuri, 
iar rularea filmelor decurge tot 
cu Întreruperi. Fără a mai face 
alte comentarii, repetăm Întreba
rea pusă conducerii cinematogra
fului în nota precedentă: Pînă 
«Sad sc vor repeta «ceste lipsuri 7

12 octombrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul 
trale, 8,06 Muzică de 
Roza vînturilor, 
compozitorilor 
ușoară, 11,05 
lui Donizetti, 
cipante la cel
pe țară al echipelor artistice de 
amatori de la orașe și sate, 13,Ю 
„Cu opereta în jurul lumii", 14,00 
Din muzica popoarelor, 1-4,30 Ti
neri soliști de muzică ușoară, 15,45 
Actualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova! 16,45 Interpreți de odi
nioară ai muzicii populare romî- 
nești: Grigoraș Dinicu, 18,00 Mu
zică ușoară de Emanuel Ionescu, 
19,00 Almanah Științific, 19,25 Mu
zică de. dane, 20,30 Pe teme inter
naționale, 20,45 Din cele mai cu
noscute melodii populare, 21,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Arii din opere, 10,30 Melodii 

, de estradă, 12,05 Dansuri din. ope
rete, 12,30 Concert de muzică u- 
șoară romînească, 13,30 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri popu
lare, 14,35 Muzică instrumentală 
și vocală, 15,00 Melodii populare 
din Oltenia, 16,30 Știința in sluj
ba păcii, 18,27 Melodii populare 
cerute de ascultători, 19,45 Seară 
de romanțe, 20,05 Muzieă de dans, 
21,25 Arii celebre din opere, 21,45 
Agenda teatrală.

—

<4nem4OÎC<fHaft
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12 octombrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Elena din Troia; REPUBLICA: Nori 
albii LUPENI : Colegii. BARBA- 
TENI: La 30 de- ani.
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Sncttse ale piltiîliloi
omanBzi

10 (Agerpres)
Omanului, Galeb 

întreprinde în prezent o
prin țările Africii, a fă-

D I N U. R a

Ben

lupta patrioților 
libertatea si In- 
lor, Caleb Ben 
în urma acțiu-

ALGER 
Imamul 

Aii, care 
călătorie

cut o declarație în cadrul unei con
ferințe de presă de la Alger.

Referindu-se la 
din Oman pentru 
dependența patriei 
Aii a declarat că
hilor detașamentelor de partizani 
а fost capturată o mare cantitate 
de armament, s-au întrerupt comu
nicațiile.

Imamul Omanului a menționat 
că extracția petrolului în Oman 
este în mod practic paralizată.

- = ©=-

O nouă lege antidemocratică 
in R. Dominicană

SANTO DOMINGO 10 (Ager
pres)

Noul regim instaurat în Repu
blica Dominicană, ca urmare a lo
viturii militare de stat din 25 sep
tembrie, a emis Ia 9 octombrie un 
decret prin cară a scos în afara 
legii Partidul socialist-popular do
minican (comunist), precum și alte 
organizații de stingă. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
rceastă măsură are caracterul unei 
simple formalități întrucît, în mod 
practic, toate forțele progresiste 
riin această țară au fost scoase în 
afara legii în ziua cînd 
lovitura de stat, iar 
membri ai partidelor 
au fost arestați.

— = ©=—

Guvernul canadian a permis 
S.U.A. să creeze depozite 
pentru focoase nucleare
OTTAWA 10 (Agerpres)
La 9 octombrie primul ministru 

al Canadei, L. Pearson, a declarat 
în Camera Comunelor că guvernul 
canadian a permis Statelor Unite 
să creeze depozite pentru focoase 
nucleare la Harmon Fieldpep. In
sula New Foundland și la Goose 
Bay în peninsula Labrador.

In conformitate cu punctul 3 al 
articolului 3 al Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, participan- 
ții inițiali la acest tratat, guver
nele Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de nord și Sta
telor Unite ale Americii au predat' 
la 10 octombrie 1963 guvernelor 
depozitare, spre păstrare, instru
mentele lor de ratificare ale aces
tui tratat, respectiv guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, Ia Moscova, guvernului 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de nord, la Londra, 
guvernului Statelor Unite 
ricii, la Washington.

Potrivit prevederilor 
el a intrat în vigoare în

Si 
ale Ame-,

dării instrumentelor de ratificare 
către participanții inițiali, adică în- 
cepînd cu data de 10 octombrie 
1963

In conformitate cu prevederile 
tratatului, instrumentele de ratifi
care și documentele privind ade
rarea altor state vor fi predate 
spre păstrare guvernelor depozi
tare.

Tratatul prevede că orice stat 
care nu a semnat tratatul înainte 
de intrarea lui în vigoare, poate a- 
dera la el oricind.

Tratatul prevede, de asemenea, 
că pentru statele ale căror instru
mente de ratificare sau documente 
de aderare vor fi predate spre 
păstrare după intrarea în vigoare 
a Tratatului, el intră în vigoare în 
ziua acestei predări.

(Agerpres)

Cea mai mare 
magistrală de gaz 

din lume

s-a produs 
numeroși 

progresiste

Lucrările Adunării
NEW YORK 10 (Agerpres). ■ 
In ședința de joi dimineața a 

Adunării Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul, în cadrul dezbaterilor ge
nerala reprezentantul Republicii 
Sud-Africane, subsecretar de stat 
la ministerul Afacerilor Externe, G. 
P. Jooste. Acesta a încereat să 
apere politica rasistă a guvernului 
său în fata unei săli din care, după 
cum au remarcat corespondenții de 
presă, lipseau în mod demonstra
tiv .reprezentanții a numeroase sta
te din Asia și Africa. De altfel, în 
timp ce reprezentantul guvernului 
rasist al R.S.A. vorbea în sala de 
ședințe, conducătorii unor delega
ții din grupiil statelor afro-asiatice 
s-au întîlnit într-o sală separată 
pentru a discuta un proiect de re
zoluție de condamnare a guvernu
lui Verwoerd. Un asemenea pro
iect de rezoluție, condamnînd gu
vernul sud-african pentru represi
unile aplicate împotriva celor care

după sine șomaj ui
NEW YORK 10 (Agerpres).
Președintele Asociației industrii

lor din S.U.A., John I. Snyder jr„ 
a făcut' o declarație în fața sub
comitetului senatorial pentru pro
blemele muncii în legătură cu 
„consecințele automatizării asupra 
situației mîinii de lucru din S.U.A.'. 
El este de părere că tehnica nouă, 
precum și automatizarea ar fi 
torul major 
liminarea a 
săptăminal".

Snyder a
rea nu ar mai avea nici un rost", 
dacă s-ar simți nevoie de brațe 
de muncă în plus penttu întreține
rea mașinilor și dacă muncitorii în
locuiti 'prin automatizare ar fi fo
losiți, în alte întreprinderi pentru 
construirea de noi mașini. Trebuie, 
de asemenea, luate măsuri, după

care 
peste

arătat

„fac- 
contribuie la e- 
40 000 de slujbe

că „automatiza-

părerea lui Snyder împotriva re
calificării în alte meserii a mun
citorilor rămași fără slujbe. Dato
rită greutăților în organizarea unor 
cursuri de recalificare — organi
zare care necesită investiții destul 
de importante — a spus el, majo
ritatea celor înlocuiti prin automa
tizare nu mai pot ocupa alte sluj
be devenind șomeri.

Președintele Asociația! industri
ilor din S.U.A. și-a exprimat, de 
asemensa scepticismul că cei con- 
cediați, ca urmare a automatizării, 
vor găsi plasamente înalte regiut:. 
ale tării, întrucît multi din ei sînt bă- 
trîni sau cu o calificare inferioară.

Aceste obiecții reprezintă punctul 
de vedere al cercurilor de afaceri 
din S.U.A. fată de măsurile pe 
care sindicat ale cer să fie aplicate 
pentru ușurarea situației celor afec
tați de automatizare.

tratatului, 
ziua pre-

------------O-

Generale a 0. N. У.
se opun politicii sale rasiste, va fl 
discutat în Comitetul Politic Spe
cial, urmînd ca apoi să fie prezen
tat cît mai curînd posibil Adunării 
Generale.

In continuarea ședinței, a luat 
cuvîntul Albert' Sylla, ministrul a- 
facerilor extern г al Republicii Mal- 
gașe, care a cerut guvernului sud- 
african să pună capăt politicii de 
represiune rasială, politică condam
nată de întreaga lume.
A vorbit apoi ministrul afacerilor ex

terne al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Fawzi. Acesta a salutat în 
cuvîntarea sa Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară și a 
subliniat că el trebuie să constituie 
un prim -pas pe calea spre noi a» 
corduri internaționale. El a decla
rat că guvernul său salută propu
nerea Uniunii 
care a unei 
înalt' a țărilor 
ferința pentru 
neva.
spus Fawzi, consideră că 
trebuie să constituie o 
nuclearizată.

Ministrul de ext erne 
s-a referit' în continuare 
ma Africii de sud, condamnînd po
litica de discriminare rasială apli
cată de guvernul din această țară 
și a criticat, de asemenea, politi
ca prin care Marea Britanie caută 
să-și mențină influența pe terito
riul Africii și în Orientul Apro
piat.

I

terminat, 
conducte 

mai mari 
__ a_____ ___ a___ din lume. 
Buhara—Ural lunga de 2 000 km. 
Conducta de gaze a unit o re
giune bogată in 
gaze naturale din 
cu marele centru 
Celeabinsk.

In cursul lunii 
zele naturale din 
vor ajunge la Magnitogorsk, iar 
In ajunul celei de-a 46-a aniver
sări a Marii Revoluții din Oc
tombrie la Celeabinsk.

Aerogara 
de la Șeremefievc

Construcția noii aerogări a 
eroportului Șaremetievo de lîngă 
Moscova a intrat în faza finală. 
Clădirea lungă de 190 de metri 
și largă de 40 metri a fost con
struită în întregime din: sticlă, 
aluminiu și beton armat. Pentru 
amenajarea interiorului se folo
sesc diferite mase plastice.

Pasagerii urcă în avion din- 
tr-un pavilion special, spre care, 
simultan, pot să se apropie 5 
avioane. De la sala de așteptare 
spre pavilion se trece printr-o 
galerie, executată din sticlă 
metal.

Centru de calcul 
la Harkov

La Harkov a fost realizat 
centru de calcul care ajută 
alegerea variantei optime în

Lîngă Celeabinsk s-a 
recent, sudarea primei 
a uneia dintre cele 
magistrale de gaze

puternice, 
nevoie de 
calcularea 
arborelui 

prezent,

G>

Lupta populației din Borneo de nord 
pentru independență

dul populației din Sarawak, unde 
acțiunile de luptă ale foițelor de 
partizani devin tot mai puternice 
și mai amenințătoare.

Astfel, potrivit agenției Asocia- 
ted Press, în seara zilei de 8 oc
tombrie, în apropiere de centrul 
de poliție din Kuching, membri ai 
mișcării patriotice din cadrul fede
rației au provocat o puternică ex
plozie. Aceasta este a doua explo
zie înregistrată în ultima perioadă 
în capitala Sarawakului. Ciocniri 
repetate între tortele militare și 
partizani au loc șî în alte regiuni.

KUALA LUMPUR 10 (Agerpres) 
In cadrul unei

presă,
țelor
nord,
lupta

prezent 
engleze 
Federa- 
earacter

autorităților
capătă un 

și mai organizat. El 
populația acestui te-

zăcăminte de 
Asia centrală 
industrial —

octombrie ga- 
Asia Centrală

d-

conferințe de 
S. M. Mangol, lider al for- 
patriotice din Borneo de 
a declarat că în 
împotriva trupelor

și împotriva 
ției Malayeze 
tot mai larg 
a subliniat că 
ritoriu este hotărîtă, în ciuda faptu
lui că forțele coloniale sînt puter
nice, să lupte pînă la obținerea de
plinei independente.

O puternică opoziție față de 
crearea federației există și în rîn-

struirea unor mașini 
Un constructor avea 

peste o lună pentru 
rotațiilor critice ale 
turbinei cu abur: în
însă, 'această problemă este re
zolvată de mașina „UraI-4" în 
cîteva minute. Centrul de calcul 
efectuează peste 10 000 de ope
rațiuni pe secundă. El rezolvă 
nu numai probleme complexe 
tehnice, științifice, și economice, 
de planificare, ci și probleme de 
conducere operativă a produc
ției, a proceselor tehnologice, de 
analizare a activității întreprin
derii.
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60 de ani de la nașterea 
iui A. Haciafurian

MOSCOVA 10 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătoririi a 60 de 

ani de la nașterea compozitorului 
Aram Haciaturian, în Palatul 
Kremlinului a avut loc un con
cert jubiliar.

In prima parte a concertului Ia 
pupitru s-a aflat compozitorul, 
care, în interpretarea orchestrei și 
corului Teatrului Mare din Mos
cova, precum și a unui ansam
blu de harfe a dirijat „Uvertura 
de salul" și „Oda bucuriei". A ur
mat apoi un concert „Haciatu
rian" — solistă violonista japo
neză Ekko Sato, în vîrstă de 13 
ani.

In partea a doua a spectacolu
lui ansamblul de balet al Teatru
lui Mare a interpretat actul al 
patrulea din baletul „Gaîaneh" și 
vestitul „Dans al săbiilor", lucrare 
prin care, în urmă cu aproape un 
sfert de veac, compozitorul a de
venit cunoscut în întreaga lume.

I
I

I
<

I

>
>

ai R.AU. 
la proble-

I

scandat lozinci și au împrăștiat ma
nifeste antidiemiste. Clădirea în 
care a avut loc conferința a fost 
pusă sub o severă pază poliție
nească.

Unul din parcurile de odihnă din împrejurimile Leningradului 
dr. E. DIACONESCU

Sovietice de convo- 
conferințe la niv îl 
participante la Con- 
dezarmare de la Ge- 

Republica Arabă Unită, a 
Africa 

zonă de-

PRETORIA. — In cadrul confe
rinței Sindicatului muncitorilor din 
industria alimentară din R.S.A., 
secretarul general al acestui sin
dicat, h. Abrahams, a făcut o de
clarație in care a protestat Împo
triva persecuțiilor la care sînt su
puse sindicatele de către autori
tățile sud-africane.

OTTAWA. — Greva docherilor 
din cele trei mari porturi canadie
ne, de pe fluviul St. Lawrence, con
tinuă de șase zile.

După cum anunță agenția United 
Press, cu prilejul unui mare miting 
al docherilor s-a hotărit respinge
rea propunerilor făcute de către 
judecătorul Rene Lippe, aceste pro
puneri nu satisfac cererile greviș
tilor cu privire la mărirea sala-" 
riilor.

BUENOS AIRES. — Intr-un ra
port preliminar înaintat Congresu
lui argentinian, comisia de anche
tă creată de guvern pentru cerce
tarea acțiiinilor administrative ale 
regimului fostului președinte, Ar
turo Frondezi, subliniază cd fostul

guvern al Argentinei a acordat 
concesiuni nelegale unui număr de 
cinci societăți străine. Acestea 
sînt: Banca nord-americană Kuhu 
Loeb, precum și companiile petro
liere Pan American Oil, Union Oii, 
Esso și Shell.

BEIRUT. — După cum relatea
ză ziarul libanez „An-Nida". în ul
timul timp, între trupele irakiene 
și cele kurde au loc lupte înver
șunata. In apropierea localităților 
Markasur și Darbantihan trupele 
guvernamentale au suferit pierderi 
importante. Regiunea șoselei Kir
kuk—Suleimania este controlată 
în prezent de către trupe kurde.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția U.P.I., la 9 octombrie, 
cu prilejul primei declarații publice, 
la posturile de televiziune a d-nei 
Nhu — cumnata dictatorului sud- 
vietnamez Ngo Dinh Diem. care se 
află în prezent în vizită în S.U.A. 
— în fața clădirii unde se afla, a 
avut loc o demonstrație. Un grup 
de studenți sud-vietnamezi au

— Agenția 
că la 9

RIO DE JANEIRO.
France Presse transmite
octombrie s-au produs noi incidente -- 
între muncitori și poliție la uzina 
siderurgică „Usinimes" din orașul 
Colonel Fabricius, situat în statul 
brazilian Belo Horizonte. Poliția a 
deschis focul împotriva muncitori
lor care au atacat și au incendiat 
birourile direcției.

PRETORIA. — Agențiile de pre
să anunță că procesul intentat de 
autoritățile rasiste sud-africane îm
potriva celor 11 lideri ai partidu
lui Congresul Național African, 
început la Tribunalul suprem din 
Pretoria, a fost aminat cu trei săp- 
tămîni.

Tot la 9 octombrie, tribunalul din 
Urmata (provincia TranskeiJ, a con
damnat 12 africani la cile 2 ani 
și jumătate închisoare, iar alți 19 
ia 3 ani și jumătate pentru vina 
de a fi membri ai Congresului pan- 
african din R.S.A.j partid interzis 
de guvernul rasist sud-african. - ' л
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