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Realizări ale sondorilor 
din Uricani

& ☆ ☆

Cu pianul depășit
Sondorii de pe șantie

rele secției de explorări 
din Uricani au obținui 
in primele două decade 
ale lunii octombrie im
portante depășiri de plan. 
Aceste succese au per
mis recuperarea minusu
lui din trimestrul III și 
depășirea planului fizic 
la foraj pe 20 de zile din 
octombrie cu 118 m.

La obținerea acestor 
succese, cel mai mult au 
contribuit sondorii loca
ției nr. 5 345 de la Pa- 
roșeni, condusă de Jerca

Adrian, nr. 5 728 de la 
Hobiceni, condusă fie 
Ștefănoiu Grigore Și nr. 
5 801 de la Uricani con
dusă de Stan Nicolae ca
re, la un loc. au forat în 
20 zile circa 120 m. son
dă peste plan. S-au evi
dențiat în mod deosebit 
Roșu Aurel, Caval ă Ioan, 
Marinescu Nicolae, Nea- 
grea Virgil, Simedru 
Constantin, Tomescu Ma
rin, Dinu Pantelimon, A- 
lexandru Petre, Netedu 
Gheorghe și Stoica Tra
ian.

in 3 luni — 165 000 lei 
economii

Reducerea prețului de 
cost la lucrări, și pe 
această bază, sporirea e- 
conomiilor constituie pen
tru fiecare muncitor, 
tehnician și inginer de la 
S. E. Uricani o sarcină 
de zi cu zi. In trimes
trul III. de exemplu, eco
nomiile realizate de son
dorii secției de foraj "U- 

' rica'ni se ridică la peste 
165 000 lei.

s-a îmbunătățit asistenta 
tehnică și transportul la 
locațiile depărtate, fapt 
care a dus la preîntîm- 
pinarea și înlăturarea a- 
variilor, s-au economisit 
și trecut în conservare 
numeroase piese și mate
riale noi etc. Economiile 
obținute de sondorii uri- 
căneni în perioada 31 
septembrie — 23 octom-

La fabrica de pline din Petroșani se depun multe strădanii pen
tru asigurarea calității produselor de panificație.

IN CLIȘEU : Ing. Toe Alexandrina și laboranta Negru Raveca efec- 
tuînd în laborator o analiză asupra acidității pîinii.

-------- o--------

Clubul, prieten al minerilor petrileni

Ml SUttESE № fiUFIHIL ІІШШІІ
Crește plusul de producție

Minerii de la Uricani muncesc cu însuflețire pen
tru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan. Ei 
continuă șă fie în fruntea întrecerii pe . bazin. Din 
abatajele acestei exploatări s-au extras în perioada 
1—22 octombrie 2301 tone de cărbune cocsifioabil 
peste plan. Plusul de producție realizat de la înce
putul anului a crescut astfel la 20 613 tone de căr
bune. Cele mai frumoase rezultate au fost obținute 
de minerii sectorului I. Ei și-au depășit sarcinile 
de plen din această lună cu peste 3200 tone de 
cărbune.

Sectoare fruntașe
Numeroase sectoare productive din minele Văii 

Jiului îndeplinesc cu succes sarcinile de producție, 
extrăgînd însemnate cantități de cărbune peste plan. 
La loc de cinste se află sectoarele IV și V Lonea 
cu un plus de 734 și, respectiv, 964 tone, sectorul 
III Petrila cu un plus de 875 tone, sectorul III Vul
can cu un plus de 851 tone și sectorul III Lupeni 
cu 1036 tone date peste plan.

Cărbune preparat peste plan
Л In acest an muncitorii de la pxeparația Petrila 
au obținut succese însemnate. Datorită organizării 
judicioase a muncii și respectării disciplinei tehno
logice ei au reușit să prepare în medie cu 30—40 
tone de cărbune pe oră mai mult decît era pre
văzut. Astfel în cele 3 trimestre s-au preparat peste 
plan 35 664 tone de cărbune. In același timp s-au 
preparat și 8314 tone de brichete. Depășirea pla
nului de producție, măsurile luate pentru reducerea 
cheltuielilor, au dus și la scăderea considerabilă a 
prețului de cost. Preparația Petrila a obținut pe 
primele III trimestre economii la prețul de cost în 
valoare de 1 269 000 lei.

Ir, trimestrul IV, rezul
tatele se anunță și mai 
promițătoare. Deși nu au 
trecut de cit 22 
luna octombrie, 
au refolosit 2 
material
(țevi, cabluri, 
motoare). De

zile din 
sondorii 

tone de
recondiționat 

piese de 
asemenea,

brie 1963 se ridică la 
28 000 lei.

S-au evidențiat prin 
pricepere și inițiativă to
varășii Nedelcu Ioan, Po
pescu Dumitru, Mia Nico
lae, Todea loan, Iacobes 
cu Dumitru și Dobre 
Scarlat.

de mîheri

scursă din 
biblioteca

și vago-

acest an 
clubului

instalafii de sondă 
într-un timp mai

montate 
scurt

citorești. Biblioteca clubului din 
Petrila este înzestrată cu 19 133 
volume. In acest an numărul căr
ților din bibliotecă a crescut cu 
1.356 volume față de anul trecut.

Spectacole și conferințe

Blocul
constructorii din

La începutul lunii oc
tombrie, pe șantierele 
secției de explorări Uri
cani, au fost date în lu
cru, înainte da termen 
instalațiile de sondă nr. 
5 345 (tip Z.I.F.-650) și 
nr. 5 811 (tip Z.I.F.-1200). 
Montarea și punerea lor 
în funcțiune — lucrări 
realizate în timp record 
de către tovarășii Lihu

Trăncănău Ilie, 
loan. Cojocaru 
Gogoi Mircea, 

Dumitru și Pe- 
— permite son-

Ioan, 
Costache 
Gheorghe, 
Șorolescu 
lea Petru
dorilor de la aceste loca- 
ți să sporească cu 11 și, 
resp activ, 
de 
tru

lucru 
foraj.

A

cu 7 zile timpul 
planificat pen-

■NICHIFOREL

bi- 
cu 
li
la

Cartea în mitocul 
minerilor

Biblioteca clubului din Petrila 
are 1216 de cititori muncitori din
tre care cea mai mare parte sînt 
mineri, ajutori 
netari.

In perioada 
s-au citit din
33 561 de cărți, dintre eare peste 
2000 cărți tehnice. Cu sprijinul 
comitetului sindicatului minei Pe
trila s-au organizat pe lingă 
bliotecă 164 diferite acțiuni 
cartea — 56 recenzii, 12 seri 
terare, dimineți de basme etc.,
care au participat 19 964 oameni 
ai muncii din localitate. Peste 400 
de tineri muncitori, tehnicieni, 
participă la concursul „Iubiți car
tea", au fost examinați . 320 de 
tovarăși dintre care o bună parte 
au obținut insigna de „Prieten al 
cărții".

In scopul ușurării împrumutării 
cărților s-au organizat și funcțio
nează 16 biblioteci de casă și 13 
biblioteci volante în sectoarele 
minei Petrila - și la căminele mun-

Prin grija comitetului sindica
tului minei Petrila și a conduce
rii clubului, aproape în fiecare 
săptămînă oamenii muncii din lo
calitate au prilejul să participe 
la cite un spectacol artistic, pre

zentat de for
mațiile artistice 
de amatori ale 
clubului ori de 
alte formații ar
tistice din țară. 
In luna octom
brie, de pildă, 
în fața mineri
lor 
fost 
trei 
ale

petrileni au 
prezentate 
spectacole 
diferitelor

(Continuare 
în pag. 3-a)

Intre brigăzile evidențiate din sectorul IV al mine' Petrila se numără și cea condusă de Kovacs An
drei. Această brigadă a dat peste plan în luna trecută 350 tone de cărbune. IN CLIȘEU: Șeful de bri> 
gadă Kovacs Andrei (mijloc) cu or tacii din schimbul său înainte de a intra în mină.

Recent
Vulcan au început lucră
rile la un nou bloc de 
locuințe, prevăzut cu în
călzire centrală prin ter- 
moficâte, blocul nr. 4. Sub 
conducerea maistrului 
Dobner Mihai, muncitorii 
săpători Luca Ștefan. 
Diaconescu loan, Mogo- 
șar Nicolae, Vlaicu Cons 
tantin, Banta Titu și al-

Vi au săpat într-un timp 
scurt fundația, reușind să 
toarne batonul de funda
ție și elevație la corpul 
A și cel de fundație la 
corpul B. In 
primul corp 
A, brigada 
lui Popescu
dicat o bună parte din 
zidăria peretelui.

urma lor, la 
al blocului 
de zidari a 
Teodor a ri-

înrîurire și 
a oamenilor 
creșterea ro- 
al colectivi- 
normelor de

a soluționa

(emisiile He Mpidiire 
Io lespetlaisa оошш

Comisiile de împăciuire de pe 
lingă sfaturile populare, constituie 
forme importante de 
educare socialistă 
muncii, contribuind la 
lului opiniei publice, 
tății în respectarea 
conviețuire socialistă.

Pe lingă rolul de
r aclamațiile făcute de către cetă
țeni pentru unele infracțiuni cu 
periculozitate socială mai redusă, 
aceste comisii au și pe acela de 
a desfășura o intensă muncă de 
prevenire a încălcărilor normelor 
de conviețuire socială de către unii 
cetățeni.

Din analizele făcute de organele 
comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani în co
laborare cu organele de 
de procuratură asupra 
comisiilor de împăciuire 
tatat că ele desfășoară o 
pozitivă, justificînd întru
crederea ce le-a fost acordată.

Activitatea satisfăcătoare a co
misiilor de împăciuire din Valea 
Jiului se datorește și faptului că 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare au sprijinit în 
tiv munca lor, numind 
în comisii deputați și 
dactice care se bucură 
darea 
ta tea 
gerile 
just.

Muncind cu simț de răspundere, 
comisiile de împăciuire au do- 
bîndit experiență. îmbunătățim

du-și activitatea în sensul întări
rii și dezvoltării. conștiinței noi, 
socialiste.

In primele trei trimestre ale a- 
cestui an, comisiile de împăciuire 
au adus o contribuție importantă 
la soluționarea neînțelegerilor - din
tre cetățeni. Astfel, comisia de 
împăciuiri din Uricani a soluționat 
20 din cele 25 de cazuri care 
au fost luate în dezbatere, cea 
din Bănița a soluționat 7 din 10 
cazuri, cea din Aninoasa a solu- 
ționat 31 de cazuri din 45, cea 
din Vulcan a soluționat 92 de ca
zuri din 142. Rezultate 
toare au obținut in 
tea lor și comisiile
păciuire din Petroșani, Iscroni, .Lu
peni, Petrila și Cimpu lui Neag. 
In total, din cele 643 cazuri pre
zentate comisiilor de împăciuire 
de pe lingă sfaturile populare din 
raza teritorială a 
nai Petroșani au 
prin împăcare 359 
reprezintă 56 la
284 cazuri care nu 
în fața comisiilor 
numai 127 acțiuni — ceea ce re
prezintă doar 44,7 la sută — au fost 
înaintate tribunalului orașului Pe
troșani. Dar în mai bine de 50 la 
sută din cazuri s-a renunțat la

asemănă- 
activita- 

de îm-

justiție și 
activității 
s-a cons- 
activitate 
totul în-

orașului regio- 
fost soluționat-- 
cazuri, ceea ce 
sută. Din cele 

s-au împăcat 
de împăciuire

mod efec- 
ca membri 
cadre di- 
de încre- 

au autori-maselor și care
morală de a le asculta plin- 
și de a le soluționa în mod

VASILE BARDOCZ 
secretar al Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc 

Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)
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Răspunderi care obligă
dlMlON 
SCjilflt! i
Petroșani

al'

multiplelor pro
bleme pe care le 
ridica producție, 
dea-și aduce con* 
tfibuțla le per- 
fecțioitatea nteti-

TINERII UZINEI ÎNVAȚĂ

spre știință și 
urcuș, încununat 

se

Au trecut cîte- 
va sapiămini de 
ia reluarea torsu
rilor școlilor și 
tinerii muncilori- 
elevi au înce
put un nou urcuș 
cultură. Pe acest
pas eu pas de mari împliniri 
ridică în fața tinerilor muncitori- 
etevi răspunderi mari. In legătură 
cu aceste răspunderi am avut o 
convorbire zilele trecute cu tov 
Pârăianu Simipn, directorul adjunct 
■І Școlii medii mixte Petroșani.

— Cate este pled cupă tea cOlCtfl- 
vului Secției serale a școlii pentru 
asigurarea obținerii unor rezultate 
rft mai bune ib йЬІІІ ăn ,ț8Olar •

Știiftliflte predate ih școala, 
ătît activitatea lot iii nfedita- 
va fi mai fructuoasa Cir, pen= 
atingerea acestui scop, elevii

— Gutsurile setate ale școlii 
tioastre medii sint frecventate în 
acest ah școlar de peste 250 de 
rPUftaitori difi întreprinderile ore* 
șului Petroșani, din localitățile îh- 
Cbfijurătoare. Sînt cei mai burii 
tineri din aceste Întreprinderi, tri
miși să-și perfecționeze pregătirea, 
spre a deveni cît mai folositori u- 
nităților 
a fa Ce 
rite ce 
tionăni 
tacurile 
noastră
pentru a se achita de sarcinile ce-i 
revin.

Pentru asigurarea obținerii unor 
rezultate cît mai bune în instrui
rea elevilor seraliști, pe baza pro
gramelor analitice, cadrele didac
tice și-au întocmit planurile calen
daristice în care și-au 
ore pentru ținerea unor 
recapitulare la capitolele 
portante, lecții menite să 
tiieze și să consolideze
țele elevilor. Se țin totodată 
regularitate consultații și meditații 
ІЙ fizieă, chimie, dls-
♦Ițrfine Ia câre unii eîevi intîriipiftă 

De pfcntfu a

8 
ca- 
cu 

unde 
de 

uni-

uncie lucrează, capabili de 
lată sătCifiildr mereu spo- 
le revin în urma perfec- 
procesului de producție la 
lor de muncă. Șdoala 

dispune de toate condițiile

eu rnțjute Diete 
are o Însemn».
formarea tiive- 

a elevilor, dcoa- 
predate gradat

prevăzut 
lecții de 
mai im- 
sistema- 

cunoștin- 
<ni

Interviu cu făv.
PARAIanV, atreetor

Școlii medii mixte
_

treruptă a procesului de prodltăție, ta 
promovarea tehnicii П01. &1 elt VOf 
rtiunei mai perseverent pșfltrit a 
Ii la înălțimea acestor răspun
deri, pentru însuți!ea cUflOșiințe* 
lot 
eu 
tie 
trit
seraliști au obligația de a frec
venta cu regularitate cUfSUfife, 
meditațiile șî consultațiile, de atai 
pregăti sistematic lecțiile, de ă-și 
întocmi eu regularitate temute de 
casă și de a-și eompteta etine»* 
țintele prin letturâ.

Aș dori să insist itetipra nece
sității frecventării 
a cufsUrildf care 
ta te deosebită în 
IiilUi de pregătire 
rece cunoștințele
se sprijină unele pb silele. Ab
sențele de la ore tteteffflîfiă o dis
continuitate în îrildfițtiiteă logică 
ă cufioștințelor și îi aduc pe elevi 
în imposibilitatea de a mai înțe
lege și însuși materialul predat.

Experiența ne dovedește că ele
vii care au frecventat cu regula
ritate cursurile, așa cum sînt Voi- 
cu Radii, Pasternak Iosif, Turcu 
Frail, Teodorescu Ioân, Narita 
Pompili'.i, Kurta Gavril au obținut 
rezultate 
nete, iar
Gftitesfti Viorel, Motocea Mircea, 
Ktovăcs Alexandru, Sacagiu loan, 
din cauza absențelor repetate de 
ta ore Obțin rezultate sub posibi
litățile lor. Pentru a veni în spri
jinul scolii, al elevilor seraiiștî, 
este nUcesta ca și conducerile în
treprinderilor, organizațiile U.T.M,, 
mai 
tea 
tiile
cu regularitate școala, 
Jitie prin cadrele tehnlco-ingine- 
rești pentru a însuși cunoștințele 
predate, îndeoeebi la disciplinele 
matematică, fizică și chimie.

Cu sprijinul conducerilor de în
treprinderi și 
U.T.M., prin
vității cadrelor didactice și n tu
turor elevilor vom reuși să ob
ținem noi succese în instruirea și 
educarea elevilor.

bune
aJti

la toate discipll- 
elevi, între care.

Uzina Paroșeni s-a 
cotitittuu In cel peste zplc 
existență I antefiietizat-a, 
itatiă șl-au pus amprenta 
întregului proces cere dă 
energiei eleetrice. Mine are »i un 
viitor măreț, in turînd ea fui va 
dubla capacitatea prin intrarea in 
funcție' a celui de-al 4-iea grup 
electrogen. complet automatizai

Agregate moderne, instalații au* 
tomate, comandă Petala pe ptiu- 
eipii elect tonice -*= lată viitorul 
tinerei retur sie termoelectrice din 
itaroșetu. Viitorul rtu-i repre* 
tintă insa numai agregatele ei și 
oamenii, tineretul utinei, chaaat să 
stapuieasea cete mai iwottertta л> 
gregate, eâ-și perfecționeze deci 
pfegatitea profesională ta nivelul 
eelor mei «tari eslgențe ale tehni* 
eii, iată utm dm preocupările pun* 
tipsie ale intreguiui eotecliv и 
uzinei.

- Itivaiați, perfecționați-va 
liiicares — iată ehemsrea urgent 
zuj.ici de paftid și a organizației 
t' l.M. adresată tineretului 
chemare te care răspund 
multi liflerl епені-nit leul, 

fit atest an școlar au 
șă frecventeze cursurile serale ate 
clasei a Vlil-n 2d de tineri. Cei 
mai multi sînt veniți la uzina de 
ta școli profesionale tlln diferite 
Idealități din țară abia in curăui 
acestui an. Sînt tineri Care*și №« 
besc cu adevărat meseria și sini 
hotărîți să muncească și să înveți* 
cu pasiune pentru a o stăpînî cîi 
mai Bine. Rîpa Petru. Mehfnei 
Ioaii, Gologan Constantin, Ekait 
Iosif, Bușe Gbeorghe, Groîu Ște
fan, sînt doar cîțiva dintre ei. Iu 
acest, an ăU intrat în coloană câ
tor 200 de tineri diii uitaă Cete-șt 
consacra timpul de după erele de

modernizat
Ш de 
tehnica 
asupra 
liaștere

toi tflsl

inccpili

studiului, învățăturii,

Ѳ

gfăUlăți. 
cunoaște tocii bine condițiile 
muncă ale elevilor șț pentru 
Vefii în sprijinul lot la nevoie, 
dfSle didattîce se deplasează 
regularitate te întreprinderile 
lu creată aceștia șî urmăresc, 
cdtaun acord cu conducerile 
taților și organizațiile de masă cre
area unor condiții optime pentru 
ca ei să poată frecventa orele de 
curs și meditațiile, âer ntr de că* 
drele didactice depinde totul.

ales, să urmărească adtivita- 
elevîlor, să le creeze eondi- 
necesare pentru a frecventa 

să-i spri-*

Seara în cămin

muncă 
ă davjfti siăpîhi ai tehnicii 
știiaței. în aceâstă colbifiă pășesc 
КвЬГіШіі Qheofghe, Iaila Dumitru, 
elevi ÎH clasa a IX-а, Pătrașcu 
Kătneo, Wllft trista, Bușu Gheor
ghe, PlȘăii boiila, în total 18 ti- 
ftefî tftantit&ri energeticieni care, 
la efîrșitul acestui an școlar, VOf 
ăbsOlvi Stafia medie șl vor porni 
spre un bou pis*: îa perfecționa
rea pregătirii tor — invățămîntui 
sUpSftef. bl prezent pe băncile ins 
mutelor ge itivâțăttiifit superior in. 
vățâ 34 tte tineri din tttltiă. fta- 
btoătiti P«fu, iiean Pâv«, slut 
doar doi dintre ceî mai tiitefi. Al ți 
14 muncitori frectbntaaZă cUtatiri- 
te șeoiiter tehnice de asaistti, iar 
alții aproape ido de tineri urmea
ză dUHttfiie de' Perfecționate a 
gradului tor de calificate din uzi- * 
ne.

ifftfegul tlherbt ăi uzinei învață, 
ifideplinliîd una din cete măi fttari 
răspunderi a tiitefet noastre gene
rații -*• însușesc 
ntea. 4

Sub ІііОГШйаГеа 
partid, organizația 
cetea ttaiftai, urmăresc Cu o deose
bită atenție 
câte învață. In adunările generale * 
U.T.M, șl ta alte întruniri ale ti- 
iieretului Vorbesc cu regularitate 
tinerilor cadre din conducerea uzi
nei deșpfe modernizarea și dezvol
tarea centralei, dSspfe necesitatea 
ca toți tinerii sS*Șl perfăcțtoiieze 
pregătirea profesională. Conduce- 
file secțiilor, organizațiile U.T.M. 
se ocupă mereu de crearea unor 
condiții optime elevilor seraliști 
pentru a învăța, pentru ă ІГёсѵИі- 
ta cir regularitate orele curs. 
Rezultatele* obținute de tinerii 
muncitori-elevi la învățătură sînt 
Urffietile, de asemenea, îndeaproa
pe. Despre rezultatele lor se dis
cută în adunările U.T.M.

pentru 
șl

știința și teh-

— Cate sînt deci răspunderile 
•iovilor ?

— Răspunderile elevilor sînt 
mari și ele obligă la o muncă per
severentă, 
а«мйе, 
triale in 
Bați de

al organizațiilor 
îmbunătățirea acti-

asiduă. Elevii seolii 
muncitori în unități indus- 
plittâ dezvoltare, sînt che- 
â participa la rezolvarea

lima loi mi millĂ
♦

ІAi
Ă

se
cte 

Lu- 
tre-

Tînărtil Kacsti Catol este 
cfetarbl comitetului U.'f.M. 
la sectotul VIII al minei 
perii. In cei 4 âhi care au
cut de cînd a terminat școala 
profesională din Lupeni în via
ță lui an intervenit multe eve
nimente. Muitiai după un an de

♦
♦ i 
i 
i
•
i
i

organizației de
U.T.M., cdtldtl-

activitatea tinerilor j

!

♦ 
t
i
«
*

i

І
♦

subteran, tinarul 
a deveiiit un bun elec- 
de mină. El și-a 
însă tă

«
i 
i

in- ♦

dat 
mai are multe 
aceea s-a 

medie serală în 
Pentru rezulta-

In căminul nr, 5 din Lupeni, ma
joritatea locatarilor sînt muncitori 
de la E.M. Lupeni și în același 
timp și elevi ai școlii medii se
rale. Venind în sprijinul lor, ad
ministratorul căminului, ajutat de 
comitetul căminului a repartizat și 
în acest an de învățâinînt pe cei 
din același an, sau clasă de stu
diu, într-o singură cameră. De 
exemplu, seTdliștli Constantin .Ni- 
colăe, Flotea Oliviu, Vlăduț Ni- 
chit și Luca Florea locuiesc în a- 
caeași cameră și formează un co
lectiv unit de ntancă, ajutlndu-se 
reciproc in Studiu. Plnă seara tîr- 
ziu luminile de la ferestrele came
relor seraliștilor rămîn neatinse. 
Ei încheie clocotul obișnuit al zi
lei de muncă prin studiu, bticu- 
rîhdu-se de condiții optime.

ta termocentrala Psrosanl. tine* 
felul învață cu sirguință și pa* 
stane, Sa pregătește pentru a fi la 
inățimed mărețelor sarcini ce îl 
așteaptă .

muncă 
Kacso 
ttieiăn 
seama
de învățat. De 
scris la școala 
clasa a VllI-â. 
tele bufie pe care le-a obținui 
atît în producție cît și la școa- ; 
la, comuniștii l-au acordat în- 1 
crederea lor, prirnindu-1 în rin- 
durlle candidațitor Și apoi în ' 
rîndurile membrilor de partid.

fn prezent Kacso Catol este elev , 
iii clasa a XI-a a liceului seral. > 
Asemenea lui există mulți ti- 1 
neri la mina Lupeni, Ei folosesc ' 
cu pricepere minunatele condi- ' 

le-au fost create prin ,

' *
i
i
•
*
«
i ții ce

' ț grija partidului pentru a deVSfil
♦ cadre de nădejde.

' i V. STRAL’Ț
•
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Ій acest an 
școlar 00 de 
tineri munci

tori din între
prinderile ora
șului Petroșani 
au pășit în 
clasa a Vili-a 
a liceului se
ral, dornici de 
a-șî îmbogăți 

cunoștințele. 
iPrintfe ei se 
fiutaără și ute- 
ffiîștii Bltcă 
Gheorghe, me
canic la I.l.L. 
„0 August" și 
BiStriCeanu B- 
ttiil, lăcătuș Ia 
mina Dîlja, doi 
dihtts cei mai 
buni elevi din 
clasa а ѴПІ-а 
В a școlii me
dii serale Pe
troșani. tată-i 
u, timpul unei 
ore de curs. i

In strtnsă legătură cu producția
Fiecare йй șoblar începe la sfîf- 

șitul unei perioade de pregătiri 
intense, care se aseattiănă adesea 
cu repetițiile generale dinaintea 
unei premiere. Cutii a și normal, 
oamenii își alcătuiesc proiecte, își 
conturează gîndUrile și, plini de 
încredere pornesc dih nou ta drum.

Pentru elevii seraliști drumul a- 
ceata al întregirii intelectuale pre
supune eforturi serioase din part за 
lor, o distribuire impecabilă a tim
pului pentru studiu, îfffbifiâtă of 0 
voință mereu tînără și proaspătă.

Pe baza experienței din anul 
trecut și avîhd în vedere timpul 
de studiu. limitat de cărz dispun 
elevii, conducerea școlii și cadrele 
didactice de la școala medie Lu
nea au studiat posibllHătlle pentru 
a crea acestora condiții optime de 
Studiu în acest an școlar. Atenția 
principală a profesorilor este în
dreptată In primul rfnd In direcția 
găsirii căilor și mijloacelor potri
vite pentru însușirea elementelor 
de baza ale lecției încă din clasă.

In ai doilea rlnd, profesorii ur
măresc. să adlnceaecă acele noțiuni 
care 
taica 
tori, 
spre 
Chirii se strlduiafta să orienteze 
elevii spre contiaua perfecționare 
In meseria pe care au ales-o. în 
•cest smu fokHtește teme și exem
ple legate de «cti vita ie* întreprin
derilor miniere. Calcularea tensiu
nii In cablurile de lunlcular, a fot* 
teior de inerție a vagonete-
lor stat citwe din probleme* 
te |M c«re elevii seralteti te clari* 
Hca In cadrul iscțiltar, interacul 
pa cara*l menasett pentru prebla- 
aisle p£adti«te este cvfiețetiUt în

sint legata direct de ectivi- 
productlvă ■ elevilor munci* 
In cadrul lecțiilor de fizică, 
exemplu, profesorul Ріинеаси

munca desfășurată pentru construc
ție unor piese dificile cum sint 
cele de la trusa dinamometrică sau 
axele de la barele divizate. Elevi 
ca Ridzi Carol, Rusu Gheorgfie și 
alții aplică cti succes in procesul 
de producție cunoștințele însușite 
la școală, iar 
dovedesc că 
lui sănătos 
noastre.

Pe bună I 
cti elevi ca: 
Meltzer Iosif și alții care, apiicînd 
Cunoștințele îhsușite an de ăn au 
devenit inovatori aprerciați. Pasiu
nea lor pentru tot ceea ce pre
supune îndrăzneală este întreținută 
de grija noastră pentru crearea 
unor condiții optime de studii.

Nu putem trece însă cu vederea 
atitudinea pe care o manifestă ri
nele Întreprinderi fa|ă de 
seraliști, cărora le Îngreunează 
și posibilitatea frecventării 
rilor. Este cazul conducerii 
rului mixt forestier Lenea care o- 
bișnuiește să rețină pe el.-vii Po
pescu Ion, Barbu Constantin și 
Florea Petru peste programul nor
mal, punîndu-i in situația critică 
de a fi exmatriculat! din cauza ab
sențelor,

Ar fi cazul ca întreprinderile 
să-și amintească mai des de hotă- 
rîrea cate reglementează desfășura* 
tea invățămintuliil seral pentru ti
nerii muncitori și să ie creeze con
diții pentru învățătură.

In felul acesta, contribuția tutu
ror factorilor la ridicarea nivelu
lui de pregătire a elevilor s^ra- 
liști s-ar solda eu rezultate remar
cabile.

prin comportarea lor, 
sînt pătrunși de spiri- 
și înaintat a! epocii

drăptâte ne mîndrim 
Untaru Constantin,.

elevii
Chiar 

cursu- 
secto-

prof, N'ICOLAE CHBRC1U 
directorul Școlii medii,. pștrilâ
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Adwriri de dări de seamă ți aJegmiînorgaauațiite йе pwtid

Toate hriflf Azile
Ia nivelul celor evidențiate!

pare s-a scurs des la 
anul trecut, colecti- 
IV al niinfel ftrttlM

Ih perioada 
alegerile din 
Viii ă«Cfotului
a înregistrat progrese în ce priveș
te îmbunătățif&i activității econo
mice. Au fost redate în exploatare 
Uiifele abataje Care ati fbst inChiee 
dirl cauze obiective, s-aii luat mă
suri care să aaigure indeplihirea 
ritinică a sarcinilor de plan. Dacă 
la alegetile dih anul trecut, co- 
leetivul sectorului era restanțier 
la capitolul producție, în adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geți țiflută zilele trecute, comu- 
Hlșiii de aici au reportat eâ în 
cele 9 luni scurse din acest an 
planul de producție a fost depă
șit tu 1355 tone cărbune, iar. pro
ductivitatea Muncii â Crescut cu 
65 kg. cărbune pe post.

Succesele 
faptului că 
din sector 
Vității sale
ținute munci politice dfe ffiaeă în 
Vederea Mobilizații întregului co
lectiv la traducerea ih viață a sar
cinilor de plan. Au fost activizate 
grupele de partid рё schimbați, in 
fruntea schimbutllOt și brigăzilor 
:: 

se 
for.
mandat conducerii
nistrative
vrednici 
cieri să 
brigăzilor
în аргСѴЙЮйаГеа cu ffietfetiăl, 
vagonete goale, să se ocupe

ob(inute se datorest 
organizația de partid 

a pus în centrul acti- 
desfășhrărfea liftei eus-

fost puși membri și candidați 
partid, oameni destoinici care 
bucură de încrederea miSferi- 
Qrgertisația de bază a reco- 

tfehnfoo-admi-
î sectorului ca cei mai 

maiștri mineri și artifi- 
răspundă de activitatea 
mei slabe, să le Sprijine 

cu 
de

ф

s P Q H T

Reprezentativa de fotbal a Angliei 
lumii 2-1 (0-0)

ceiiflcării ptofesionale a 
din aceste brigăzi, 
maiștrii ifljfifefi cofottniș- 
n-au precupețit nici un 

brigăzilor 
celor

ridicarea 
minerilor

Fmtfe
ti, care 
efort pfehtru ridicarea 
rămase în urmă la nivelul 
evidențiate se humără șî tov. Le- 
lisei Mircea. Acestuia, biroul or
ganizației de bază i-a Încredințat 
sarcina Să răspundă de afctivifăiea 
btig'âZii lUi Mititelu Nicdafe dih 
abatajul fit. 14 V. El i-a ajutat pfe 
minerii difi brigadă să-și organi
zeze măi biiie lucrul, să-și ridice 
nefiOfitfeifit calificarea profesionali, 
să hirtă mai eficifeht găurile de 
mină, astfel ca să poată extrage 
cîte două cîmpuri pe schimb. In 
urma ajutorului dat brtqădă lui 
Mititelu a început să lucreze tot 
tfipi bine, iar în luna trecută а 
fost declarată „Brigadă evidenția
tă în ffttfdeetfeă societaM".

tn tflod asemănător ău procedat 
■a maiștrii mififefi Hodenfos loan 
Iatlcu loan. Hosii Victor, artificie
rii SOrfeș Âlexâfidfu, Uăhișern 
loan și ălțîi cate s-au străduit să 
spiijinfe ăctiV brigăzile de Cate atl 
făspufis, aeOrdîlidu-ife asistenta teh
nică necesară, Itl ffelul adesta la 
sfîrșitul celei de a dolla decade a 
lunii curente, 9 dintre cele 11 
brigăzi dih abataje ah reușit Să-și 
îndeplinească sarcinile de

In adunarea de alegeri 
cUtat amănunțit și despre 
Că fiii toți Maiștrii mineri 
pă așa cum trebuie de Sprijinirea 
brigăzilor de care răspund. De pil
dă tov. Bufa BtUtuS, maistru mi
ner principal, nu acordă asisten-

ța tehnică necesară brigăzii lui 
Iszlai Mihai, iar artificierul Gaia 
G rights ptee puțiii ă sprijinit ac
tivitatea brigăzii lui Ioniță Aure
lian, care este sub p’eai cu 250 
tone cărbune. '

Pe bună dreptate au arătat îti 
adunare tovarăși Bobeică Vasile, 
Bartha francisc. Călușeru loan, 
Filip Augustin, 1 odor Constantin 
și alții că în sector nu s-a făcut 
lot ceea ce trebuia pentru ca fie- 

ramasă în urmă să 
nivelul celor eviden- 
organizației de haz* 
tdv. Dihla Mișu, se-

Mișu nu și-au

fap- 
pre- 
răs- 
rea-

discuțiilor adună- 
luat cuVlntul tov.

Cînd se neglijează lucrările 
de pregătire

Соіееііѵыі sectorului I de ia ini
ția Vulcan s-a angajat să dea pes
te sarcinile de plan itî acest an 
6 OW tone de cărbune 
Uh angajament irumOs 
bil, dacă 
de muncă 
Cdndițillfe 
altfel încă 
teri i a realizat un pluș da produc
ție de 4 238 tone de cărbune Ifi 
lunile aprilie și nrai plusul a 
crescut cu încă 1 839 și, respectiv. 
1 295 tone de Cărbune. Deci 7 372 
tone de cărbune CXtf&Se peste 
plan în numai cinci iutii, 
gajamentul anual îndeplinit 
depășit.

Acest lucru constituie 
un suCcîs deosebit. Dar a 
succes vremelnic, iticepțnd 
nie 
sub 
cu 
cu 
gul

coCsifiCăbil.
și realira- 

de puterea 
de aici, de 
sector. De

tinem cont 
a minerilor 

itx latente în 
îfi prlffiul trimestru sfec

iar an- 
ji chiar

desigur 
foSt un 
cu iu- 

sectorul a rămas lună de lună
plan : cu 857 tone, în august,

2 587 tone, iar în septembrie
3 864 tone de cărbune. Intre- 
plus de producție a fost pier

dut. Care au fost cauzele care au
dus la această stare de lucruri ? 
In primul rînd faptul că pînă în 
luiîa iunie conducerea sectorului 
a insistat ntttnai asupra îndeplini
rii planului de producție, iifeglijlnd 
lucrările de pregătire, in nici un 
trimestru planul la lucrările de 
pregătire nu a fost îndeplinit. In 

.medio aceste lucrări au fost reali
zate numai în proporție de 80—82 
la sută. Din această pricină sec
torul a ajuns în lunile august și 
septembrie în situația să nu aibă 
linie de front suficientă pentru 
extragerea producției planificate. 
Din cauza ttfeindoplinirii pianului

plân. 
s-a dis- 

f apt dl 
se ocii-

de pregătire, abatu-
nr. 2 din stratul 3 

fost pus în exploatare
2 luni de zile mal 

•ra prwâzut, De ase-

la lucrările 
iul cameră 
blocul II a 
cu aproape 
tlrilu deey 
menea. abatajul frontal din stra
tul 15 blocul zero ce trebuia să 
fie pus în exploatate ia 15 august, 
rttl 8 intrat In lucru declt ih lima 
aceasta, in plus, nici linia de front 
existentă nu a fost folosită rațio
nal. De pilda, îtî luna august cînd 
aproape toate abatajele erau în 
rambieierfe sau atacare.

Un alt 
pregătire 
acestora, 
pregătire 
necesitat 
exemplu, 
blocul zero, ia scurt ttmp după 
ce e fost dat în folosință, s-au 
distrus armăturile. Rfearmarea lui 
a ținut cCa. două săptâmîni, timp 
în Care din două abataje cantată 
nu s-a putut da producție. De a- 
ceasta stare de lucruri se face vi
novat și fostul șef de sector, ingi
nerul Grozavu іоая.

Conducerea sectorului trebuie să 
. tragă învățăminte dih aceste lip- 

suri. in primul rlnd să aibă grijă 
ca lună de lună, decadă de deca
dă șă se realizeze planul la lucră
rile de pregătiri, să se execute 
lucrări de bună calitate pentru a 
nu mai necesita refacerea lor. Nu
mai ața va putea fi asigurata li
nia de front necesară realizării 
ritmice a planului de producție, 
îndeplinirii angajamentelor de în
trecere.

neajuns el lucrărilor de 
a fost calitatea slabă a 
Unele lucrări ntiftierfe de 
fiind slab executate, au 
refacerea lor. Așa de 
la suitorul colector din

ST. ЁКАЙТ

G>

Clubul, prieten al minerilor petrileni
(Urmare din pag. l-a)

formații artistice din țară. Printre a- 
cestea amintim: ,.Vacanță muzi
cală", prezentat de colectivul tea
trului de estradă din Deva, la care 
au participat peste 400 dă spec
tatori precum și spectacolele pre
zentate de către colectivul filarmo
nicii de Stat din Arad și de trupa 
de pitici din București la care 
au participat mai bine de 1200 
oameni ai muncii.

Tot in această perioadă s-au ți- 
nut și două conferințe. Le confe
rința întitulată „Esența reacționară 
a diferitelor curente 
multii" &u participat 
salariați de la mina 
Petriia. Conferințe a 
de filmul aftistic „ 
conferința intitulată 

actuale ale situației Internationale" 
и fost urmată dg flliui rotelnesc 
„Cinei oameni1 ie drum". '

ale creșlinis- 
peste 300 de 
și preparația 
fost urmata 

Cabotinul", iar 
„Problemele

de
anga- 

de 
TOv, 

a dat

cate brigadă 
se ridice la 
țiate. Biroul 
îh frunte cu
cretarui organizației de bază, prea 
puțin a fost în mijlocul mineri
lor din brigăzile rămase in utmă, 
nu a controlat în suficientă mă
sură lUodul în cate conducerea 
sectorului sprijină aceste brigăzi. 
Neplăcut, dar adevărat, este 
ful că сіііат brigăzile de la 
gâtifi de a căror activitate a 
puns tov. Dima 
lizat planul.

In încheierea 
fii generale a
Gbioancă Victor, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani. Vorbitorul a subliniat în 
mod dfeosebit necesitatea îmbună
tățirii muririi politice în sector în 
vederea mobilizării întregului co
lectiv ia îndeplinirea Și depășirea 
sarcinilor 
plafl și a 
jamentelor 
întrecere.
Ghioancă
indicații prețioase 
asiipta a cefea Ce 
trebuie făcut 
pehtru ca toate 
brigăzile dih sec
tor să-și realize
ze planul Și- în 
mod deosebit cele 
de la pregătiri, 
cate îfl acfest ah 
eu rămas restan- 
tiere cu 209 m. 
lucrări de pregă
tiri. Noul organ 
dfe conducere, a 
spus vorbitorul, 
trebuie să mobi
lizeze comuniștii 
și, alături de a- 
ceștia Întregul 
colectiv, pentru 
o mal judicioasă 
gospodărire a 
lemnului de mi
nă, pentru redu
cerea prețului de 
cost el Cărbune
lui și al lucrări
lor miniere.

Z. ȘUȘTAC

— Selecționata
LONOMA 23 (Agerpres).
Centenarul Federației engleze de 

fotbal a fost Sărbătorit miercuri la 
Londra prin dhpuUtea mult aștep
tatului meci dintre reprezentativa 
Angliei și selecționata lumii, Feste 
160 000 de spectatori 
tribunele Stadionului 
asistat la un reușit 
balistic la o partidă 
pe alocuri, în care echipa engleză, 
mai incisivă în atacuri și cum e și 
firesc moi omogenă, a repurtat vic
toria cu scorul de 2—1 (0—0). Pba- 
țe și prea multele schimbări ope
rate in repriza secundă au contri
buit la infrîngerea selecționatei, 
dar oricum echipa Angliei nu a 
ciștigat fără merite.

Fotbaliștii englezi sînt cei care 
angajează balonul în joc și sînt 
pe punctul de a marca chiar în pri
mele secunde: Popluhar acordă 
cdrner pe partea stingă, Charlton 
execută scurt la Wilson, acesta 
prelungește interului Greaves care 
complet 
(ele iul 
țibnatei 
8. Кора 
centrul atacant al echipei mondiale, 
trage puternic la poartă, îrisă Banks 
respinge in corner. Echipa F.Î.F.A. 
fbrțează ritmul jocului, obține mai 
multe сЬГпёге, dar efectiv nu pre
zintă Un pfeticol pentru solida a- 
păfare engleză. Incursiunile inain-

prezenți în 
Wembley au 

spectacol fot- 
difz disputată

demarcat șutează 
Iașin. Primul atac 
lumii survine in 
servește pe Di

în bra- 
al selec- 
minutul 
Stefano,

F.I.F.A. devin 
rare și Anglia 
In minutul 29 

salvează un gol

fașifot din echipa 
din ce In ce mai 
începe să domine: 
portarul lev lașm,
gatâ iăCUt, apărind excepțional 
mingea trimise eu capul de le 6 
m. de centrul atacant Smith. După 
cîteVa minute, Iașin intervine din 
nou cu succes pentru a bloca un 
șut puternic tras la firul ierbii de 
Eastham. Selecționata revine in a- 
tac spre finalul reprizei, dat com
bină prea mult, cu pase laterale șl 
înapoi, astfel că portarul flanks este 
rareori solicitat. Prima repriză se 
termină fără ca vreuna din echipe 
să marcheze. După cum transmite 
comentatorul Agenției France Prăsse, 
11-le mondial poate să mulțumeas
că Iui Iașin care a apărat formi
dabil în această parte a jocului, 
impiedicînd deschiderea scorului de 
către agresiva linie de atac a An
gliei.

ta reluare, englezii ratează Ca șl 
in prima repriză deschiderea sco- 
rtllui în primele minute cînd Eyza- 
guire degajează de 
in timp ce Soskici, 
poarta selecționatei 
cundă, era depășit.
nua să domine și realizează primul 
gol în minutul 66. Extrema dreaptă 
Paiiie centrează la 
preia balonul și îl

pe linia porții 
care a apărat 
în repriza se- 
Englezii conti-

(Cbiitinuafe In

Smith, acesta 
deschide pe

pag. 4-a)

li toamnă. S-au copt strugurii. Mustăriile sînt tare căutate. Excep
ție rtU iace nici mustăria din centr ui orașului Petroșani. Dar

CLIENTUL: De ce nu mai schimbați din cînd în tind apa în care clătiți cănile
tovarășă ospătară?

OSPATAPA .- Avem motivele noastre. Apa Începe sa capete culoarea mustului și 
se observă că mai scăpăm citeva „picături" și în el.

CLIENTUL ; Dar mustul de ce nu-1 turnați 1h căni ? 
CWATARA : E mai comod să băgăm cănile In must.

P,S. Oare fe chiăt ața de problematică servirea mustului în condiții igienice? In 
mod cert, nu ! E vorba mai degrabă de unele practici desgustătoare pe care condu

cerea T.A.P.L. Petroșani are datoria Să ie Înlăture și să ia măsurile corespunzătoare 
pentru prepararea și distribuirea mustului in condiții igienice.

riu

sprijin prețios In respectareaComisiHe de іпфйсіоіге — i.
NrMtor de Gonviefuire socială

(Urinare din pag. l-a)

judecată, ca efect al activității de 
îndrumare a comisiilor de împă
ciuire fapt1 care a ușurat mult ac
tivitatea organelor de justiție.

La activitatea comisiilor de Im 
păciuire au adus o contribuție 
prețioasă deputății Simp Iosif din 
Anînoasa, LOrincz Francisc, Teti- 
leanu Emil din Lupeni, DMiOreanu 
Nicola*, Vinga Maria, Cîuipeanu 
Maria, Marcu Lucrejia din Petro
șani, Anghel Ilie dih Iscroni, Duc 
Benedec . . iu Petrila și alții.

Trebuie totuși arătat că orga
nele executive șl de dispoziție ale 
sfaturilor populate din comuna 
Cîlhpu lui Neag Șl din orașul Pe- 
trila trebuie să se ocupa mai mult 
atit de sprijinirea activității co
misiilor de împăciuire respective 
Cit șl de educația cetățenilor. To
vărășii secretari al comitetelor exe
cutive au datoria de a nu mai 
primi spre soluționare la comisiile 
de împăciuire plîngeri care nu in
tră în competența acestdr comisii. 
I» acest scop este necesar ca te- 
clamațiile pentru cazurile de im-

de către czftni- 
și care să fie 
organe. Atest 
deoarece s-a

unele comisii de 
examinat cazuri 

în competența lor 
recianrații pehtru 

sau acțiuni civile

de împăciuire ci de către secretarii 
comitetelor executive sau delegații 
lor care au competența de a a- 
precia cate cereri pot să fie pri
miți spre rezolvare 
siile de împăciuire 
îndrumate la alte 
lucru este necesar 
Constatat că la 
împăciuire s-au 
care nu cădeau 
ca de exemplu, 
furt, calomnie
pentfu bani, pentru ieșire din indi- 
viziufie a averii, pentru divorț 
etc.

S-au mai constatat și alte defi
ciente în activitatea comisiilor de 
împăciuire care pe viitor trebuie 
evitâtg. Astfel, dezbaterile în unele 
COtnisii de împăciuire s-ац ținut 
numai in, prezența președintelui și 
a unui HieBlbru sau numai a pre- 

• ședintălui și a unui salariat al 
sfatului popular respectiv, ceea ce 
contravin© Decretului cu privire la 
organizarea și funcționarea comi
siilor de împăciuire. Sfaturile 
populare trebuie să la măsuri ca

păciuire să nu n-ai ffo- priîhlte de atunci crhd membrii titulari din 
către secretarii tehnici ăi CCTSJfolifor сддаиіііе da împăciuire nu sînt

prezenți, aceștia să fie înlocwiți 
Cu supleanții lor. De asemenea, în 
orașul Petroșani comisia de împă
ciuire trebuie completată CU un 
cedru didactic așa cum prevede 
Decrețul . de organizare a acestor 
comisii..

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare sînt chemate să 
manifeste, mai multă preocupare 
pentru îmbunătățirea activității co
misiilor, de împăciuire. împreună 
cu membrii comisiilor de împăciu
ire, comitetele executive trebuie 
să examineze constatările primite 
de la organele de control și ca
zurile ce se înaintează spre so
luționare,, să dea lămuririle nece
sare și să facă sugestii în vederea 
îmbunătățirii muncii acestora.

Traducînd în viață aceste ce
rințe, comitetele executive аіё sfa
turilor populare vor contribui la 
ridicarea nivelului activității cofhi- 
siiloi-de, împăciuire al căror scop 
este de a înlesni împăcarea păr
ților în cazul unor infracțiuni cu 
o periculozitate socială mai redu
sa, la formarea conștiinței socialis
te a oamenilor, la dezrădăcinarea 
rămășițelor moralei burgheze.
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Г A

al Franței pe anul 1964
LncrerHC Mior CttBltCfC 
Абпвйгіі Generate a

Să înceteze regimul inuman aplicat minerilor 
din Asturia și soțiilor lor

Comitetul juridic

Po
sta
ge- 
Li-

limitarea partici- 
tratatele nrultila-

ia dezbateri, re- 
Romîna Cheșșr-

deosebit sta- 
de sub colo- 
să participe 

internaționale 
a-și fi do- 

Această pro- 
întru- 
ar a-

lărgirea colabo- 
'în domeniile la 
tratatele multila-

NEW YORK 23 — De la trimisul 
special al Agerpres, C. Alexan- 
droaie.

In comitetul nr. 6 al Adunării 
Generale a O.N.U., care se ocupă 
cu probleme juridice, continuă dez
baterile pe marginea punctului 
Vind o participare mai largă a 
telor la tratatele multilaterale 
nerale încheiate sub auspiciile
gii Națiunilor. Această problemă 
interesează în mod 
t'ele recent eliberate 
nialism care doresc 
la o serie de tratate 
încheiate înainte d? 
bîndit independența,
blemă prezintă importanță, 
cît rezolvarea ei pozitivă 
trage după sine 
rării între state 
care - se referă 
terale.

Comitetului i-a 
proiect de rezoluție de către 
grup de țări afro-asiatice. La a- 
cest proiect au fost depuse două 
amendamente : primul, prezentat 
de Ghana, Indonezia, Maroc și alte 
state, cere ca toate statele să 
poată adera la tratate fără dis-

fost prezentat un
un

criminare în timp ce al doilea 
prezentat de Australia, Grecia și 
Guatemala cere 
pării statelor la 
terale.

Luînd cuvîntul 
prezentantul R.P.
ghe Jucu a arătat că participarea 
noilor state la tratatele multila
terale ar contribui la atingerea 
scopurilor urmărite de O.N.U. Sub
liniind că sarcina O.N.U. este de 
a dezvolta colaborarea internațio
nală și a încuraja dezvoltarea pro
gresivă a dreptului internațional, 
vorbitorul a declarat că practic 
este imposibil ca O.N.U. să ceară 
unui stat respectarea unui princi
piu de drept internațional țiintr-un 
tratat multilateral general ia care 
nu i se acordă posibilitatea de a 
participa.

In încheiere, reprezentantul 
mîn a spus că delegația R.P. 
mîne se pronunță împotriva 
căror discriminări prin care
lele independente sînt împiedicate 
de a adera la tratatele internațio
nale multilaterale și că va vota 
pentru proiectul de rezoluție în 
forma propusă de delegațiile ță
rilor afro-asiatice.

PARIS 23 (Agerpres)
La 22 octombrie au avut’ loc 

în Comisia pentru apărare a A- 
dunării Naționale a Franței dez
bateri asupra bugetului militar pa 
anul 1964. Luînd cuvîntul, din par
tea guvernului francez, ministrul 
armatei al Franței, Pierre Mess
mer, a declarat că în anul 1964 
cfoe^fcuielile militare ale Franței 
se v«r ridica la suma de 19 874 
SrtBieane de franci, ceea ce re
prezintă 20,5 Ia sută din cheltu
ielile bugetare ale

Comentînd noul 
al Franței, agențiile 
de presă remarcă
ciuda unor reduceri de efective, 
acesta continuă să fie deosebit de 
ridicat'.

LONDRA 23 (Agerpres).
încă 49 de cunoscuți artiști plas

tici, compozitori și scriitori spa
nioli s-au alăturat cererii celor 102 protestează împotriva actelor 
reprezentanți ai intelectualității 
spaniole de a se iniția cercetări 
în legătură cu regimul inuman a- 
plicat minerilor din 
soțiilor lor, care sînt 
tru că au participat

Asturia și a 
arestați pen- 

la grevă sau

<э

ro- 
Ro- 
ori- 
sta-

Comitetul Politic Special
al 

au 
cu

NEW YORK 23 (Agerpres) 
In Comitetul Politic Special 

Adunării Generale a O.N.U. 
continuat discuțiile în legătură
raportul Comitetului special pri
vind politica de apartheid din Re
publica Sud-Africană. Reprezentan
tul Nigeriei, N .1. IlinVa, s-a re
ferit în primul rînd la măsurile 
întreprinse de guvernul nigerian 
împotriva Republicii Sud-Africane, 
arătînd, printre altele, că țara sa 
a rupt relațiile comerciale cu R.S.A. 
încă din 1961. N.. I. Ilinva a ca
racterizat pregătirile militare ale 
guvernului R.S.A. ca fiind
gerate chiar pentru timp de răz-

exa-

boi. El a cerut sprijinirea tuturor 
măsurilor luate de O.N.U. împo
triva partizanilor apartheidului.

M. Rehnema, reprezentantul Ira
nului, a vorbit în special despre 
necesitatea de a stabili un embar
go mai eficient asupra livrărilor 
de țiței către Republica Sud-Afri- 
cană. M. Rehnema a arătat că gu
vernul iranian nu poate împiedica 
companiile străine să livreze țiței 
acestei țări. In legătură cu aceasta 
el s-a pronunțat pentru încheierea 
unui acoid general instituind em
bargoul asupra livrărilor de țiței 
către R.S.A.

o
Tratative în problema reglementării minorității 

de limbă germană din Tirol

statului.
buget militar 

occidentale 
faptul că, în

©

Greva mvâțâforilor 
din Congo

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres)
Autoritățile congoleze au anun

țat adoptarea unor măsuri repre
sive împotriva învățătorilor care 
se află în grevă în sprijinul re
vendicărilor lor economice. In 
baza stării excepționale decre

tată la Leopoldville, Ministerul de 
Interne a ordonat mobilizarea tu
turor învățătorilor greviști. Orice 
refuz de a îndeplini ordinul de 
mobilizare constituie o încălcare 
a lagii marțiale. Cei care nu se 
vor prezenta la lucru vor fi de
feriți curții marțiale.

Agenția DPA subliniază că miș
carea grevistă complică și mai 
mult situația politică din Congo.

(Agerpres). 
transmite agenția 

la Geneva au înce- 
lucrările Conferinței 

ai

GENEVA 23
După cum 

France Presse, 
put astăzi
miniștrilor afacerilor externe 
Italiei și Austriei în problema 
glemenlării situației minorității 
limbă germană din Tirol.

Situat la granița dintre Italia 
Austria, Tirolul numără 220 000

re- 
de

șl
de

tirolezi de limbă germană și 
510 000 de limbă italiană, In 1946 
între Italia și Austria 
un acord (acordul de 
Grubert) care acorda 
garanții și o oarecare
populației de limbă germană.

Citind părerea unor observatori, 
France Presse subliniază că există 
șanse ca această problemă să fie 
soluționată.

a intervenit 
Gasperl — 

o serie de 
autonomie

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE
15 000 DE APARTAMENTE 

ÎNTR-O LUNA

MOSCOVA 23 (Agerpres).
In cursul lunii septembrie a.c. 

locuitorii Moscovei au primit în 
folosință circa 15 000 aparta
mente noi, ceea ce înseamnă că 
în capitala sovietică se mută 
zilnic în apartamente noi 500 
de locuitori. In nici un oraș din 
lume ritmul construcțiilor de lo
cuințe nu este.atît de intens ca 
la Moscova. Totodată în Uniu
nea Sovietică chiriile reprezintă 
doar 4—5 la sută din salariul ca
pului de familie.

toservire. Primele magazine de 
acest fel au apărut în Cehoslo
vacia în anul 1955. La sfîrșitul 
anului trecut, asemenea maga
zine existau în 9 613 orașe și 
sate.

APARATE DE RADIO 
CU GABARIT REDUS

REȚEAUA DE MAGAZINE 
CU AUTOSERVIRE DIN R.S.C.

PRAGA 23 (Agerpres)
După cum transmite agenția

8 CETEKA în R.S. Cehoslovacă o
r
o treime din mărfurile alimentareo
g se vind de magazinele su au-
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MOSCOVA 23 (Agerpres).
Aparatele de radio sovietice 

cu gabarit redus se bucură de o 
binemeritată apreciere din partea 
cumpărătorilor. Fabrica de apa
rate de radio „Popov" din Riga 
(R.S.S. Letonă) trece în prezent 
la producția în serie a aparatu
lui cu gabarit redus „Selga", o 
surpriză plăcută pentru turiști. 
Aparatele portative „Topaz-2" șt 
„Start-2" sînt prevăzute eu un 
dispozitiv automat pentru regla
rea amplificării. Primul cîntă- 
rește 450 gr. și poate fi alimen
tat de la o baterie de buzunar

pentru că i-au sprijinit pe greviști, 
In mesajul publicat la Londra, 

cei 49 de 'oameni de artă spanioli 
de

teroare ale autorităților franchiste 
și cer, de asemenea, să fie cerce
tate împrejurările în care a murit 
într-una din închisorile spaniole 
poetul Manuel Moreno Barranco.

Ppăbușipea unui avion ppototip 
englez

LONDRA 23 (Agerpres)
După cum anunță agențiile oc

cidentale de presă, în localitatea. 
Tisbury, situată la aproximativ 150 
km de Londra, ș-a prăbușit în 
cursul unui zbor experimental a- 
vionul prototip „Bac-1-И", desti
nat transporturilor de călători. Toți 
cei șapte piloți de încercare aflați 
la bordul avionului, printre care 
Lithgoe — deținătorul recordului 
mondial la zborurile de lungă du
rată pe avioane cu reacție — și-au 
găsit moartea în accident.

După cum apreciază agențiile oc
cidentale de presă, distrugerea 
prototipului „Bâc-1-11" constituie o 
pierdere grea pentru societatea 
producătoare „British Aircraft Cor-

o

poration" (B.A.C.) Potrivit agenției 
Trance Presse, pînă în prezent 60 
avioane de acest lip au și fost 
comandate de companiile interna
ționale de transporturi aeriene 
societății B.A.C. „Acest accident, 
scrie France Presse, va , putea a- 
vga o mare influență asupra ho- 
tărîrii societăților de transporturi 
aeriene care mai au de ales și 
între avioanele „Caravalle" (fran
cez) și „Boeing-727" (american).

Agenția Reuter relatează că teh-. 
nicienii lui B.A.C. au hotărît să 
urgenteze construirea unui al do
ilea prototip al acestui avion pen
tru a contracara pierderile pe care 
societatea le-ar putea înregistra, 
ca urmare a concurenței din par
tea producătorilor străini.

Acordurile realizate între Humberto Delgado 
și Jorge de боуепоіа

Mișcării democrate portugheze, 
Humberto Delgado, liderul opozi
ției împotriva dictatorului Salazar, 
și reprezentantul guvernului pro
vizoriu în exil al Angolei, dr. 
Jorge de Goyenola,

Іц urma acestor convorbiri, Miș
carea democrată portugheză a eă- 
zut de acord să susțină dreptul la 
autodeterminare al tuturor terito
riilor coloniale portugheze și tot
odată s-a declarat solidară cu or
ganizațiile africane care luptă pen
tru independentă.

S-a căzut, de asemenea, de a> 
cord să se stabilească relații mai 
strînse între mișcările de eliberare 
din Mozamblc și Guineea Portu
gheză, pe de o parte, și cea din 
Angola pe de altă parte.

Totodată s-a hotărît ca sediul 
Mișcării democrate portugheze să 
fie transferat din Brazilia într-un 
stat african 
tugalia.

La rîndul 
precizat că
împotriva dictaturii lui Salazar și 
nu împotriva poporului portughez.

RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). 
La Rio de Janeiro au avut loc 

recent tratative între conducătorul

WASHINGTON. Răspunzînd in
vitației președintelui Ș.U.A., John 
Kennedy, la Washington a i 
într-o vizită oficială de două 
președintele Boliviei, Victor 
Estenssoro. El urmează să se 
tilnească cu președintele Kennedy, 
cu secretarul de etat, Dean Rusk, 
și cu alte oficialități americane.

DELHI. Ziarul indian Statesman 
relatează că în ultimele două luni 
hienele au răpit 50 de copii din 
regiunea Lakhimpur-Kheri (statul 
Uttar-Pradesh).

SAIGON. Agenția United Press. 
International relatează că „Adu
narea Națională" din Vietnaenil de 
sud a hotărît prelungirea puterilor 
excepționale acordate lui Ngo Dinh 
Diem pentru încă doi ani, începînd

sosit 
zile 
Paz

1 in

o 
sau un acumulator in miniatură, r 
Celălalt, în greutate de 430 gr., 5 
se alimentează de la o baterie £ 
de buzunar. Gabarite și mai re- К 
duse au aparatele „Lastocika” 2 
(în greutate de 285 gr.) și „Cos- S 
mos" (150 gr.).

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
DE CURENT ELECTRIC 

ÎN R. P. POLONĂ

VARȘOVIA 23 (Agerpres).
In R. P. Polonă, 

energie electrică 
nuu, deși numărul 
xistente în prezent 
decît înainte 
1938, puterea 
electrice era 
producția de
de 3945 milioane kWh. 
cifrele respective erau 
MW și 35 354 milioane

In prezent, în Polonia se con
struiește hidrocentrala „Lagisza”, 
în regiunea industrială Silezia. 
Puterea hidrocentralei „Lagisza" 
va fi de 750 MW.

deproducția 
crește conti- 
centrelor e- 

este mai mic
de război. In anul 
tuturor centralelor 
de 1668 MW, iar 
energie electrică 

In 1962, 
de 7716 

kWh.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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cu 19 octombrie a, c. Puterile ex
cepționale îi permit lui Diem să 
guverneze fără nici un fel de res
tricții, prin decrete emise fără 
consultarea organelor legiuitoare.

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, d-na Sirimavo Bandara- 
naike, primul ministru al Ceylo
nului, l-a invitat pe N. S. Hrușciov 
să facă o vizită în Ceylon.

N. S. Hrușciov 
tația. Data vizitei 
ulterior.

BUENOS AIRES.
cial'ist american în domeniul con
strucției de rachete Werner von 
Braun, care se află în prezent în 
Argentina, a declarat în 
nei conferințe de presă 
se află înaintea S.U.A. 
domenii ale cercetărilor

Werner von Braun a
este posibilă o colaborare între 
S.U.A. și U.R.S.S. într-o serie de 
domenii ale explorării Cosmosu
lui.

a acceptat invi- 
Va fi stabilită

Cunoscutul spe-

cadrul u- 
că „rușii 
în unele 
cosmice” 
arătat că

mai apropiat de Por-

Reprezentativa de
— Selecționata

(Urmare din pag. 3-a)

Greaves, care șutează. Un apără
tor advers degajează în picioarele 
englezului Paine și acesta fără di
ficultate introduce mingea în plasă.

Selecționata mondială schițează 
cîteva contraatacuri, însă șuturile 
lui Law și Pușkaș sînt oprite de 

portarul englez. Britanicii reiau ini
țiativa, obligîndu-l pe Soskici să 
intervină în mai multe rînduri. To
tuși în minutul 82, scoțianul Law 
se infiltrează in apărarea adversă 
și fructifică o pasă bună venită de 
pe partea stingă. Jucătorii englezi 
atacă in „trombă în 
și bara îl salvează 
Soskici Ia șuturile 
Greaves. Cu două
de fluierul final, un contraatac pe 
aripa stingă: Charlton scapă de

ultimele minute 
de două ori pe 
lui Charlton și 
minute înainte

lor, liderii angolezi au 
lupta lor este purtată

fotbal a Angliei 
lumii 2-1 (0-0)

Greaves, 
din echipa Angliei, Jașin, 
și Eusebio au fost cei 
jucători in acest meci, 
corespondentul agenției

fundașul Eyzaguire, trage din plină 
cursă, Soskici este nevoit să res
pingă și mingea ajunge la Greaves, 
care de la cîțiva metri înscrie în 
poarta goală. Charlton, 
Armfield 
Popluhar 
mai buni 
apreciază
Associated Press.

Arbitrul Bobby Davidsson (Sco
ția) a condus următoarele forma
ții : ANGLIA: Banks, Armfield, 
Norman, Wilson, Milne, Moore, 
Paine, Greaves, Smith, Eastham, 
Charlton.

SELECȚIONATA MONDIALĂ 
Iașin (Soskici), D. Santos (Eyzagui
re), Popluhar, Schnellinger, Plus- 
kal, Masopoust (Baxter), Кора 
(Seeler), Law, Di Stefano, Eusebio 
(Pușkaș), Gento. ,
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