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Pornind 
de la un panou 

holul minei Petrila se află
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un panou ce nu vorbește nici de 
realizările minerilor și nici de 
cele ale inovatorilor. Intr-un cu- 
vint nu-i legat de probleme de 
producție. Și totuși panoul de care 
e vorba spune mult. El vorbește 
despre -grija ce o poartă partidul 
și guvernul celor ce muncesc. 
Numeroase vederi de aici sînt tri
mise de mineri, tehnicieni și in
gineri care și-au petrecut conce
diul de odihnă în minunatele sta
țiuni bameo-climaterice ce impîn- 
zesc țara noastră. Pe una din ve
deri valurile albastre ale Mării 
Negre se sparg de faleza masivă 
de piatră, pe care se plimbă sute 
de muncitori aflați la odihnă. Cine 
o fi trimis-o oare ? Minerul Apostol 
Ioan, șeful de sector Thenzler Ște
fan, Farkaș Dionisie, Kovacs Con
rad ori altul din zecile de mineri 
net rile ni ce și-au petrecut în acest 
an concediul pe litoral ?

’• Alte vederi au fost trimise de 
la Tușnad, Sovata, Călimănești, 
Herculane, Sinaia și din alte mul
te stațiuni de odihnă și tratament. 
La drept vorbind nu prea poți să 
ții socoteală de numărul lor. Cei 
423 de mineri, tehnicieni și ingi
neri de la Pelrila care și-au pe
trecut in cele trei trimestre din 
acest an, concediul de odihnă iu 
diferite stațiuni balneare au tri
mis z^i de asenemea vederi.

l$i petrec piăcur 
ziua de odihnă
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an. Minerii sectorului II au 
să-și petreacă o zi frumoa- 
Lunca Florilor. Cei din sec- 
VII la cabana Voevodul. Со-

i

...După o săptămînă de muncă 
in subteran, e tare plăcut să-fi 
petreci ziua de odihnă in mijlocul 
naturii. E frumos și de unul sin
gur, ori cu familia, dar mult mai 
plăcut e Împreună cu colectivii, 
cu care lucrezi. Asemenea excur
sii colective s-au făcut multe în 
acest 
finul 
să ia 
torul
lectjvul sectarului III, colectiv si
tuat pe locul l in întrecerea pe 
mină, și cei de aeraj, și-au petre 
cut o zi de repaus la frumoasa 
cabană de la Rusu.

Excursii colective au lost 
te. Deși toamna a îmbrăcat 
iii din Împrejurimi în haină 
nie, iar din norii cenușii se 
o ploaie măruntă și deasă se vor 
mai găsi încă prilejuri de a se 
organiza excursii.
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Paroșeni, vechea comună de ieri, a devenit în zilele noastre un 
centru industrial în plină dezvoltare. Alături de tînăra centrală ter
moelectrică care-și va dubla în curînd capacitatea prin intrarea în 
funcție a celui de al 4-lea grup electrogen, s-a deschis nu de mult 
o nouă mină de cărbune. Iată, în clișeu, un peisaj industrial din Pa- 
roșenii zilelor noastre, văzut dintr-una din galeriile de coastă ale 
noii mine. _ „

-------o-------
In pas cu cerințele tehnicii noi

In minele, uzinele și pe șan
tierele Văii Jiului progresul i. 
tehnic cunoaște o amploare deo- I 
sebită. Intră în funcție mașini și 
agregate tot mai moderne, se 
extind procedeele avansate de 
lucru. Or, toate acestea cer din 
partea celor care mînuiesc noile 
mașini și utilaje, știință, o cali
ficare tehnico-profesională tot 
mai ridicată. Care este răspun
sul la aceste cerințe ?

Cresc cadre de nădejde

ln cadrul exploatărilor noastre 
miniere și a celorlalte unități e- 
conomice ale C.C.V.J. crește an 
de an numărul celor - încadrați 
în cursurile școlilor de calificare, 
de maiștri, precum și în cursuri de 
ridicare a calificării. In prezent, la 
școlile de calificare de un an din 
cadrul C.C.V.J. învață meseria de 
miner și ajutor miner 306, res- 
pectiv. 290 de muncitori. De ase
menea, alti 420 de muncitori sînt 
încadrați la cursurile de calificare 
de scurtă durată pentru a se spe
cializa în meseriile de mineri, ha- 
vatori, artificieri, mecanici de lo

comotivă etc. De la 1 noiembrie 
a.c„ se vor deschide alte cursuri 
de specializare cu peste 2P0 de 
cursanți.

Pe băncile școlilor tehnice de 
maiștri, de personal tehnic învață, 
de asemenea, 400 de elevi, în ma
joritate proveniți din rîndul mun
citorilor mineri și electromecanici 
de la exploatări și uzine. De ase
menea, peste 5000 de muncitori și 
cadre medii tehnice frecventează 
cursurile de ridicare a calificării.

In abatajele Lupeniuiui, 
o nouă promoție de mineri

Zilele trecute, la Școala de ca
lificare a minei Lupeni a avut loc 
o festivitate deosebită. Cu prile
jul terminării cursurilor de califi
care au fost înmînate diplome de 
mineri și ajutor mineri unui nu
măr de 59, respectiv 65 de tineri. 
Printre absolvenții școlii care au 
obținut cele mai bune rezultate la 
pregătirea teoretică și în practică 
se numără minerii Bălăuță Pavel, 
Dima loan, Chioc Matei și ajuto
rii mineri Tudor Iosif, Tihovan 
Victor, Sava Dumitru. Ei au fost 
felicitați cu prilejul primirii diplo-

In fiecare an, 
Ia 25 octombrie, Lt.
poporul: nostru oVaîsar
sărbătorește cu un 
sentiment de bu
curie și legitimă 
mîndrie Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne.

In istoria țării această zi are o 
semniîicație deosebită. La 25 octom
brie 1944, ca rezultat al eforturi
lor și luptei oamenilor muncii con
duși de Partidul Comunist din Ro- 
minia, a lost desăvirșită elibera
rea întregului teritoriu al patriei 
de sub jugul iascist.

Ziua de 25 octombrie va aminti 
întotdeauna oamenilor muncii, mi
litarilor armatei noastre de erois
mul și abnegația luptătorilor care 
și-au dat viața pentru eliberarea 
patriei și pentru iniringerea fas
cismului. Sărbătorind Ziua Forțe
lor Armate gindul oamenilor mun
cii, al militarilor se îndreaptă plin 
de recunoștință spre Partidul Mun
citoresc Romîn, conducătorul înțe
lept al poporului nostru, făurito
rul, educatorul și conducătorul 
Forțelor Armate ale R.P.R.

Devotată poporului, armata popu
lară este rezultatul unui întreg 
proces istoric care a început odată 
cu insurecția armată din august 
1944. încă de Ia crearea sa, Parti- 
dui Comunist din Romînia, infrun- 
tînd teroarea regimului burghezo- 
moșieresc, a desfășurat o susținută 
muncă organizatorică, propagandis
tică in rindui armatei. Aplicind în 
mod creator învățătura marxist-le- 
ninistă, cadrele de bază ale parti
dului, în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej au acordat o 
importanță deosebită atragerii ar
matei de partea luptei antifasciste 
a poporului romîn. In 1944, armata 
romină a intors armele împotriva 
adevăratului . dușman, luptînd pen
tru eliberarea teritoriului patriei 
de cotropitorii fasciști, pentru în- 
frîngereă Germaniei hitleriște.

Ca rezultat al activității politico- 
organizatorice dusă de partid, ve
chea organizație militară a fost li
chidată treptat, pe cale revoluțio
nară și a iost formată din temelii 
organizația militară a clasei mun
citoare — armata de tip nou.

Partidul și guvernul nostru ma- 
nifestă o grijă deosebită pentru 
perfecționarea și întărirea continuă 
a capacității de luptă a armatei. 
Pe baza realizărilor obținute în 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale, armata a fost inzestrată 
cu armament și tehnică de luptă 
modernă.

------------- ©

Manifestînd o 
permanentă -și pă
rintească grijă fa
ță de instruirea 
și educarea per
sonalului armatei, 

partidul și guvernul pe măsura 
succeselor obținute de oamenii 
muncii în dezvoltarea economiei 
noastre socialiste, au creat condi
ții tot mai bune de viață și de trai 
pentru militari. Militarii armatei 
noastre răspund cu entuziasm gri
jii ce li se acordă. Ei îndeplinesc 
Ia un nivel calitativ superior pla
nul pregătirii de luptă, mî
nuiesc cu pricepere armamentul 
și tehnica de luptă, sînt gata in 
orice moment de a apăra indepen
dența patriei și suveranitatea ei 
de stat, cuceririle revoluționare ale 
poporului muncitor.

Anul acesta. Ziua Forțelor Ar
mate ale R.P.R. se sărbătorește 
in condițiile in care harnicul și 
talentatul nostru popor muncește 
cu însuflețire pentru îndeplinirea 
prevederilor celui de al IV-Iea an 
al planului de 6 ani. Succesele 
poporului nostru în construcția e- 
conomică și culturală reprezintă 
contribuția sa Ia întărirea forțelor 
păcii.

Avînd convingerea că în lume 
există suficiente forțe care să se 
opună maniacilor războiului, po
porul romin își va aduce și pe 
viitor întregul său aport în lupta 
pentru preintîmpinarea războiului, 
pentru salvgardarea și consolida
rea păcii în lume.

Preocupat de construcția paș
nică, Partidul Muncitoresc Romîn, 
trăgînd concluziile ce se impun 
din desfășurarea evenimentelor pe 
arena internațională, acordă toată 
atenția educării maselor în spiri
tul vigilenței față de uneltirile 
cercurilor imperialiste agresive și 
ia măsuri pentru întărirea perma
nentă a capacității de apărare a 
patriei.

Sărbătorind Ziua Forțelor Ar
mate ale R.P.R., ofițerii, subofițe
rii, gradații și soldații, conștiențl 
pe deplin de misiunea de mare răs
pundere ce le-a fost încredințată, 
își exprimă hotărîrea de a străjul 
și în viitor cu vigilență munca 
pașnică, creatoare a harnicului și 
talentatului nostru popor, de a fi 
gata în ori ce moment, să apere 
cuceririle revoluționare ale oame
nilor muncii din patria noastră, 
securitatea și integritatea terito
rială a lagărului socialist, cauza 
păcii, democrației și socialismului.

coi. WILIAM ВЕКЕ 
militar al orașului 
Petroșani

----------------- ---------- ----------------------------------------------------------
Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Rezervele de creștere a productivității muncii 
să fie mai bine folosite!

Recent, comuniștii din or
ganizația de bază nr. 2 de 
ia mina Vulcan au trăit un 
eveniment de o deosebită în
semnătate : participarea la a- 
dunarea generală de dare de 
seamă și alegeri. Referatul 
prezentat în adunare, discuțiile 
purtate de comuniști, au scos 
în evidență faptul că organi
zația de partid s-a întărit și 
s-a orientat mai bine în con
ducerea economică, a desfășu
rat o muncă susținută pentru 
mobilizarea colectivului la 
realizarea sarcinilor de plan.

Activitatea politică de mo
bilizare, îndrumare și control 
desfășurată de organizația de 
partid, efortul depus de comu
niști pentru a fi exemple în 
producție au ridicat la lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor

întregul colectiv al sectorului 
II. In trimestrele II și III sec
torul și-a depășit planul de 
producție cu 866 și, respectiv, 
1 899 tone de cărbune cocsifi
cabil. In acest fel s-a recupe
rat și minusul înregistrat în 
primul trimestru. Cel э mai 
frumoase rezultate au lost do- 
bîndite de brigăzile de mineri 
conduse de comuniștii Nicoarâ 
loan, Domokoș Andrei și Mi
hai Vasile.
1 Totodată a reieșit că în ac
tivitatea sectorului au existat 
și unele lipsuri. Producția nu 
s-a realizat în mod ritmic din 
cauza unor deficiența de orga
nizare. In primul trimestru, de 
exemplu, sectorul a rămas sub 
plan cu 2 644 tone de cărbu
ne. Cauzele ? Slaba organizare 

•a muncii în sector, preocupa
rea scăzută a unor maiștri 
mineri ca Dascălu Teodor și

Balint Teodor față de proble
male de producție. In sector 
s-a mai făcut simțită și lipsa 
locurilor de muncă producti
ve din cauză că o s°re de 
lucrări de pregătire rămăsese
ră în urmă. Pus în fața a.estei 
situații biroul organizației cte 
bază a tinut o ședință unde a 
tras la răspundere onducerea 
sectorului. Măsurile t jhnico-or- 
ganizatorice și politice pentru 
redresarea activității ec> tiomi- 
ce a sectorului stabilite cu 
acest prilej s-au c'ovedit. s fi 
cele mai potrivite. Astfel, prin
tre altele s-a hotărî t abando
narea temporară a abatajelor 
din blocul 1- stratul 1" care 
din cauza deranjamentului din 
zăcămînt nu se puteau exploa
ta normal. In scopul creșterii

ȘT. EKART

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare 
în pag. 3-a)

Din abatajele
Minerii de la Uricani continuă 

să obțină noi succese în întrece
rea pejitru creșterea producției de 
cărbune cocsificabil. ‘ In primele 
două decade ale lunii octombrie, 
ei au adăugat la realizările ante
rioare încă 2629 tone de cărbune 
în plus. Sporul de producție a fost 
obținut îndeosebi pe seama creș
terii productivității muncii: ran
damentul realizat pe exploatare a 
atins în medie 1,500- tone de căr
bune pe post. 'Și de astă dată, cele 
mai bune rezultate le-au dobîndit

minei Uricani
minerii sectorului I. Pe baza de
pășirii randamentului planificat pe 
sector cu peste 300 kg. cărbune 
pe post, colectivul acestui sector 
a reușit să extragă aproape 2500 
tone de cărbune cocsificabil peste 
plan.

Realizări fru-moase au obținut 
minerii din Uricani și în privința 
îmbunătățirii calității cărbunelui. 
Astfel, conținutul de cenușă din 
cărbunele extras în această lună 
a scăzut cu 0,1 la sută față de 
norma admisă.

Brigada condusă de minerul Cîrciumaru Victor de la mina Uricani este deținătoare 
, a drapelului de brigadă evidențiată în întrecerea socialistă. In luna trecută brigada 
I a obținut cel mai mare randament dintre brigăzii e de. la sectorul I.
I IN CLIȘEU; șeful brigăzii (al treilea di-n dreapta) ' alături de cîțiva dintre ortaci.
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Cu ajutorul comitetului 
de părinți

Două prietene fruntașe 
la învățătură

Zilele trecute, la Școala de 8 
ani Aninoasa a avut loc adunarea 
generală a părinților pentru ale
gerea comitetului de părinți pe 
școală. Cu acest prilej s-a pre
zentat o dare de seamă privind ac
tivitatea desfășurată de comitetul 
de părinți în cursul anului școlar 
1962—1963, precum și măsurile 
care trebuie luate în acest an 
școlar.

Așa cum a reieșit din discuțiile 
participanților la adunare, munca 
pedagogică a cadrelor didactice nu 
poate fi încununată de succes dacă 
părinții elevilor nu mențin o le
gătură strînsă cu școala în perioa
da anului de învățămînt, nu o spri
jină în acțiunile și masurile pe 
care le întreprinde. La școala noas
tră acest sprijin l-am simțit din 
plin. Părinții elevilor de aici, nu. 
numai că au sprijinit școala ci în 
multe acțiuni ei au fost în frunte, 
venind cu propuneri noi, care au 
ajutat la desfășurarea în bune 
condiții a procesului instructiv- 
educai.V în anul trecut. Așa de e- 
тетріи, după ce sectorul LL.L. 
a terminat zugrăvirea sălilor de 
clasă, peste 50 de părinți ai ele
vilor au ajutat la amenajarea și 
curățirea localului școlii, ia, repai
rarea mobilierului, a instalației e- 
lectrice, ușjlor și geamurilor, pres- 
tînd cca. 180 de ore de muncă 
voluntară în valoare de 550 lei. 
Printre aceștia se numără tovară
șii Kardcsanyi Alexandru, Kovar 
Luca, Szep Alexandru, Costin Va- 
sile, Negru Dumitru, Gioagă Ște
fan și alții.

De asemenea, cu ajutorul ex
ploatării miniere Aninoasa și a 
unor părinți ca tovărășii Crăciun 
I. Bojthe Andrei. Irșai Mihai, N1- 
țaș Gbeorghe, Minich Iosif și al
ții, au fost tăiate și depozitate 
rele 30 tone lemne pentru foc ne
cesar în acest an școlar.

Și în ceea ce privește școlari
zarea tuturor elevilor am primit 
un ajutor substanțial din partea 
părinților. Astfel, membrii comi
tetului de părinți pe școală, ca 
tovarășii Bulea Olga și Măieruș 

Viorica au adus o contribuție im
portantă in problema școlarizării.

De asemenea, prin vizitele peri
odice pe care le-au făcut elevi
lor la domiciliu, membrii comite
tului au cunoscut condițiile de 
viață și învățătură ale acestora, 
au stat de vorbă cu părinții lor 
pentru a-i ajuta, au adus la cu
noștință părinților situația la în
vățătură și comportarea fiilor lor, 
și au mobilizat pe părinți la lec
torate și diferite acțiuni între
prinse de școală.

Conducerea școlii și colectivul 
didactic consideră că dacă în a- 
nul trecut am obținut rezultate 
bune în procesul instructiv-educa- 
tiv acest lucru se datoreșțe și 
sprijinului acordat de părinți și 
în special de comitet. Tovarăși ca 
Crîsnic Dionisie, Mera Simion, 
Costin Vasile, Florea Vasile, 
Schneider Lucreția, Hegedus Mar
gareta, Szep Alexandru, Ledrer 
Elena, I.anyi Maria, Pop Silvia au 
fost întotdeauna alături de colec
tivul didactic în toate acțiunile 
întreprinse, ne-au sprijinit în îm
bunătățirea situației la învățătură 
și disciplină a elevilor, la frec
ventarea cu regularitate de către 
aceștia a cursurilor.

Ca dovadă, multi părinți care au 
făcut parte din vechiul comitet al 
școlii anul acesta au fost realesi 
Printre ei numărîndu-se tovarășii 
Crîsnic Dionisie, Negru Dumitru, 
Zvîgnea Nicolae, Predut Simion, 
Cadar Constantin, Ledrer Elena, 
Popa Elena, Bulea Olga și alții.

Comitetul nou ales, după înche
ierea adunării, a ținut prima sa 
ședință cu care ocazie s-a prelu
crat planul de muncă ai comite
tului pe întregul an școlar.

Sîntem încredințați că noul co
mitet al părinților de la școala 
noastră ne va acorda și in acest 
an același sprijin substanțial pe 
care l-am primit și în anii trecuți. 
Atît școala cît și familia au aee- 
lași scop: să arească și să educe 
oameni noi, demni de zilele pe 
care le trăiesc.

IOSJF SIMO
director adjunct al Școlii de 8 ani 

Aninoasa

I
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«Mir Dinifmti

In aceste zile, în toate școlile?: 
din Valea Jiului continuă adu-§} 
nările de alegeri a activelor pio-& 
nierești. La Școala de 8 ani nr.gj

(!) 
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6
Й 2 din Vulcan, de pildă, alegerile®) 
ț£ pe grupe au fost terminate și au© 
53 început alegerile pe detașamente.£) 

In cinstea acestor alegeri, pio-ft' 
nierii de aici au organizat fru- X 

Ja moașe acțiuni cultural-educative 
5; si sDortive. ,'Z
tz ■ 'A
Ș Formațiile artistice pe detașa- £■ 
Și mente au pregătit programe ar- Й 

tlstice, au vizionat in colectiv Ș 
filme printre care „Lupeni 29", țyj 

Й au colectat o însemnată cantl- jg 
g tate de Her vechi, au prestat 6) 
6i ore de muncă patriotică pentru fi) 
(i) înfrumusețarea școlii. tp

Peste citeva zile va avea loc g: 
.2) adunarea de alegeri pe unitate ®j 
■K pe care pionierii o așteaptă cu © 
6) nerăbdare și interes. Este doar §1 
fi) una din marile sărbători șco- ®
<£ lare eu care prilej se va face 5
oj bilanțul unei perioade de muncă» 
f $

Pentru а veni în sprijinul elevilor care au nevoie de un ajutori 
substantial, în fiecare după amiază, la Școala de 8 ani nr. 1 din Pe
troșani, se organizează ore speciale în care elevii, sub conducerea 
cîte unui cadru didactic, își pregătesc temele pentru a doua zi.

Acesta este încă un mijloc prin care selectivul didactic aii școlii 
luptă împotriva rămînerii în urmă la învățătură.

IN CLIȘEU: Un aspect din timpul pregătirii lecțiilor pentru a 
doua zi, la Șeoala de 8 ani nr. 1 din Petroșani.

„Ge poți face cai, nu lăsa pe 
miine" — spune un proverb di': 
bătrîni. li știu și pionierele lacoh 
Maria și Băncilă Angela, eleve 
In clasa a Vll-a a Școlii de 8 
ani din Iscroni. Dar nu numai că-: 
știu. Ele se străduiesc zi de zi să-1 
aplice în activitatea lor. întotdea
una atente la explicațiile profeso- 
rilor, cele două eleve se bucură 
de aprecierea acestora pentru mo
dul conștiincios în care se pre- 
Zintă la tiecare oră de curs, pen
tru disciplina de cure dau dovadă 
în școală și în afara școlii.

Deși n-a trecut prea mult timp 
de la începerea anuiul școlar, în 
catalog, în dreptul numelor io; 
stau aliniate numai note de 8, 9 
și 10.

Secretul succeselor obținute <ir 
cele două prietene, ca și de aiti 
elevi din clasa lor, l-am aflat asis- 
tînd la o oră de curs. Cînd profe
soara de limba romînă a început 
predarea lecției noi, cu toții erau 

numai ochi și urechi. Creioanele 
alunecau grăbite pe filele caiete
lor, iăsînd înscrise prețioase cu
noștințe. Cind nu Înțelegea ceva, 
Angela nu se știa să ceară pro
fesoarei lămuriri, pe care aceasta 
i Ie dădea cu plăcere.

— In pregătirea noastră — spu
neau deunăzi cele două eleve — 
nu avem secrete. In sihimb avem 
un program pe care-1 respectăm. 
După ce venim de Ia școală, ne 
iacem împreună lecțiile pentru ziua 
următoare. Citim notițele din ca
iet, apoi citim lecția din carte. 
Abia după ce știm bine lecția ne 
scriem temele de casă. Mai iacem 
a scurtă recapitulare a celor în
vățate, după care fiecare trecem 
să ne ajutăm părinții ia treburile 
gospodărești. Noi știm că nu tre
buie să lași niciodată pe mîine, 
ceea ce poți face azi.

Intr-adevăr, programul de învă
țătură al celor două eleve dă re
zultate bune. El trebuie aplicat de
cît mai mulți elevi din școlile 
noastre.

TITU CORNEA
învățător, Școala de 8 ani Iscroni

ȘiTZîîîÂ'VSÎSSVgSSSVăSSSVfiCKVȘC 
§2 încă de la începutul anului^ 

școlar, conducerea Școlii de 8țJ 
Df ani din Sohodol-Paroșeni a luai 
•d inițiativa înființării unui ștand «4 

de cărți cu autoservire. Iniția**'

Ștand de cărți 
ci autoservire

- - ■ «c 
a

$ ♦♦ 
Й 
г ... .............  .

w tiva s-a dovedit a fi deosebita 
^de folositoare atît pentru elevii^ 

școlii, cit și pentru părinții a-j*  
restore. De la acest ștand dea 
cărți cu autoservire s-au difu-ад 

Mzat pînă acum peste 175 de ѵо-Й 
^Iume în valoare de aproape 25WS 

Numai la adunarea generală^ 
gcu părinții ce s-a ținut cu citvaffi 
Jfl timp în urmă au fost difuzate^ 
$45 de volume. $

Eleva Borze Aneta, a pășit anul 
acesta pentru prima dată pragul 
școlii. Dar de la început ea s-n 
dovedit a fi o elevă harnică și 
sîrguincioasă la învățătură. învă
țătoarea are numai cuvinte de 
leudă la adresa ei.

IN CLIȘEU: Eleva Borza Aneta 
din clasa l-a a Școlii de 8 ani nr. 
3 din Lupeni Ia o oră de dasd,

Importanta formării colectivului de elevi 
la clasa I-a

Școala me ea sarcină prin
cipala creșterea și educarea u- 
nui tineret multilateral, temeinic 
pregătit pentru muncă, pentru via
ță, capabil să ducă mai departe 
marile realizări ale oamenilor 
muncii din patria noastră și să le 
apere cu devotament. De aceea, 
tînăra generație trebuie educată 
în așa fel încît să fie capabilă 
să trăiască și să muncească în co
lectiv, să-și subordoneze interesele 
personale celor colective, să se 
supună voinței și hotărîrii colecti
vului, să lupte cu însuflețire pen
tru realizarea scopurilor comune. 
Participînd în mod activ la viața 
colectivului în procesul de învăță- 
mint, în activitatea din afară de 
clasă, în diferitele munci obștești, 
trăind zilnic emoțiile și sentimen
tele legate de viata colectivului, 
elevilor li se dezvoltă dragostea 
față de colectiv, spiritul de răspun
dere, simțul datoriei, sentimentul 
solidarității, își însușesc deprinde
rile muncii colective.

In educarea elevilor trebuie să 
pornim de la organizarea vieții co
lectivului în așa fel incit acesta 
să asigure o puternică influentă 
educativă asupra membrilor săi. 
Deci formarea colectivului de e- 
levi este ueul dintre obiectivele 
prtodpeie ale educației din școa
la nesrjtră. Fiecare cadru didactic 

la încăput de an școlar știe ce are 
de făcut, fie că va prelua o clasa 
nouă, fie că va duce mai depar
te clasa lui din anul precedent. 
Cel care preia clasa I-a va avea 
cel mai mult de lucru. Ce fel de 
copiii va avea acea clasă nouă ? — 
este o întrebare pe care și-o pu
ne orice învățător la început de 
an școlar, o întrebare care-i dă 
emoții.

Anul acesta am trecut și eu prin 
aceste emoții. E și normal. In nici 
o altă clasă educatorul nu se află 
în fata unor probleme necunoscute 
ca aici.

Copiii veniți din grădinițe au în- 
tr-o măsură oarecare obișnuința 
vieții în comun: ceilalți se simt 
stingheriți în mediul nou al școlii 
și nu-și pot valorifica din această 
cauză nici deprinderile și cunoș
tințele pe care le au. Unii nu știu 
nici măcar să țină creionul în mi
nă, alții cunosc de acasă literele 
Sau știu să scrie și să citească, 
învățătorul știe că în primele săp-, 
tămîni trebuie puse temeliile cu
noștințelor și comportării viitoare 
ale fiecărui .copil în parte. In acest 
scop am identificat sfera și con
ținutul cunoștințelor acumulate de 
copii acasă prin tema: „Să scrie 
șl să deseneze fiecare ce știe''.

Intrarea copilului de vîrstă sco
to î mică în ealectivul școlar 

are o însemnătate hotărîfoare pen
tru dezvoltarea personalității sale. 
Activitatea școlară generală și fe
lul ei specific de organizare con
tribuie la strîngerea treptată a e- 
levilor în colective de copii a 
căror trăsătură distinctivă est? 
„învățătura" îndreptată spre țe
luri precise. Cea mai mare parte 
din timp în grădiniță este consa 
erată jocului, cîntecului, poeziei. 
Acum, în clasa a I-a, trecînd la o 
muncă nouă, mulți dintre copii îmi 
dau de lucru, deoarece gîndurile 
lor fug tot la activitățile grădi
niței.

De acsea nu este de mirare 
atunci cînd explic lecția și sînt 
convinsă că toți mă ascultă cu 
atenție, din bănci se aude un glas: 
„Tovarășe învățătoare, eu pot să 
mănînc?" sau cînd discutăm mar 
apropiat cîte unul întreabă „Cînd 
plecăm acasă

Prin exemplele de mai sus vreau 
să vă arăt că școala are în sar
cina șa să studieze posibilitățile 
elevului la fiecare vîrstă și să ia 
măsuri corespunzătoare. Pornind la 
munca de formare a colectivului 
clasei I-a, de la început am cău
tat să descopăr trăsăturile comune 
ale membrilor clasei, considering 
aceasta ca un prim jalon important 
pe drumul organizării sistematice 
a muncii viitoare;

Am socotit că este necesar, în 
primul rînd, să-i fac pa copii să 
cunoască mediul în care vor în
văța și vor munci împreună timp 
de 8 ani, să-i fac să îndrăgească 
acest mediu. Am vizitat cu ei pe 
îndelete școala, clasele, le-am ară
tat sala de material didactic de 
unde le aduc la lecții planșe și ta
blouri frumoase și interesante, 
le-am arătat cancelaria tovarăși
lor profesori etc.

Am început prin sarcini orga
nizatorice mărunte privind gospo
dărirea clasei. Am căutat și caut zi de 
zi să fiu între elivi în toate pau
zele. Folosesc orice prilej pentru 
a-i atrage în munca comună, pen
tru a-i face să înțeleagă cp: este 
onoarea clasei. E adevărat că la 
început am putut face aceasta 
doar pe baza unor exemple ne
gative. Am auzit înfr-un rînd că 
unul dintre copii a folosit cuvinte 
urîte în clasă. Mi-am rezervat timp 
pentru o discuție cu elevii despre 
felul de a vorbi eu colegii, cu 
colegele.

Desigur că activitatea pe linia 
închegării colectivului de el ?vi la 
clasa I-a stă încă sub semnul 
începutului. Voi căuta deci să îm
bogățesc metodele educative folo
site în acest scop, pe măsură ce 
copiii vor pătrunde mai adînc în 
viața școlii.

MARIA MOTOTOLEA 
învățătoare — Școala de 8 ani 

nr. 1 Petroșani
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Toamna și-a anunțat sosirea. U- t 
nitățile comerciale din orașul Pe- * * 
triia nu rămin in urma timpului. I 
Toamna a început să se facă sim- ’ 
țită și în vitrine și magazine. ’ 
prin materialele necesare boului • 
sezon și celui următor. «

7 și a 
sînt da- 
problema
construc- 

începutul i-au marcat vitrinele - 
magazinelor de încălțăminte, 
au fost expuse numeroase modele J 
de încălțăminte de sezon. Au ur * 
mat apoi magazinele de desfacere 
a textilelor, cele ale magazinelor 
de confecții și altele. Minerii, pre- 
paiatorii, gospodinele din Petrllo 
și Lenea au primit cu mult iate-
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In magazine — 
mărfuri de sezon /i

zes această nouă înfățișare a vi
trinelor, au cercetat sortimentele 
puse in vfnzgre și au început să 
cumpere din cele de care 
nevoie. S-au luat măsuri 
asigurarea magazinelor cu 
nate cantități de pantoii 
canei, cizmulițe pentru
copii, șoșoni etc. In acest an se 
vor pune în vfraare, de asemenea^ 
mul at It j paltoane, stofe de lin*  
tricotaje și alte categorii de in» 
brăcăminte.

Din preocuparea unităților ccpț 
merciaie n-a lipsit nici gri ța peni * 
tru ca magazinele să pună la di»i J
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aveau 
pentru 
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poziția celor interesați sobe tie 
încălzit, mașini de gătit. Primele 
cantități de burlane, coturi sMt 
deja in curs de livrare unităților 
comerciale.

Pe lingă toate aceste părți pozitive 
mai trebuie să semnalăm șl unele 
aspecte negative. Astfel, lipsesc 
din magazinele petriiene unele ar
ticole de îmbrăcăminte pentru co
pii. Necorespunzătoare este și a- 
provizionarea cu stofă pent-u pal
toane, (bărbați și femei). Aceeași 
situație e și la mănuși de piele 
îmblănite sau căptușite cu tricot 
și altele. Oricită străduință și bu. 
năvoință ar manifesta unitățile co
merciale, cu cantitățile de mărfuri 
de acest iei repartizate Petrilei nu 
se pot satisface cerințele celor a- 
prcape 30 000 locuitori ai orașului. 
De aceea credem că incă nu-i 
tîrziii ca organele competente sa 
revadă repartizarea pentru ora
șul Petrila.

De asemenea, pentru a Înlesni 
aprovizionarea populației ar ti bi
ne dacă conducerea O.L.F. Petro
șani ar studia posibilitatea orga
nizării unui magazin cu legume 
și fructe cu orar continuu (6— 
22). Aceasta ar veni mult în spri
jinul populației.
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26 octombrie

de muzică ușoară romînească, 
Clntece și jocuri populare, 
Muzică din opere, 15,00 Me- 
populară, 16,12 Estrada artis- 
amator, 17,00 Din muzica po-

cei mai merituoși 
numără tinerii Co4ta 

Crista, Wattel A-,

zidari, 24 zu-
16 parchetari. 

predau disclpli- 
tehnologia exe- 

desen tehnic.

xnelor de către tov. Ana Ferdinand, 
secretarul comitetului de partid al 
minei, care le-a vorbit despre ne
cesitatea perfecționării continue a 
pregătirii lor profesionale, în 
port cu perfecționarea minei.

Cursuri de specializare 
pe șantiere

înfăptuirea marilor obiective
le stau în față, cer din partea 
muncitorilor constructori de pe 
șantierele Văii Jiului cunoașterea 
perfectă a meseriei. Pentru satis
facerea acestei cerințe pe toate 
șantierele Văii Jiului funcționează 
cursuri de calificare și de ridicare 
a calificării.

Pe șantierele Petroșaniului func
ționează în prezent trei cursuri de 
specializare care sînt frecventate 
de 45 de muncitori instalatori teh- 
nico-sanitariști, 25 
gravi vopsitori și 
Cursanților li se 
nele matematică, 
cutării luc arilor,
protecția muncii și limba rgmînă, 
de țțtre cele mai bune cadre teh- 
aicși-ioginerești de pe șantier. Prin

;Urinare din pag. l-a)

o serie de 
tăierii me-
I. a stîlpi- 
și a trans-

randamentelor s-au luat 
măsuri ca : introducerea 
canice în stratul 18 bl 
lor și grinzilor metalice 
portoaralor de mare capacitate. To
tuși și în introducerea tehnicii noi 
și a procedeelor avansate de lucru 
s-au manifestat lipsuri. Despre aces
te lipsuri a vorbit șeful de brigadă 
Constantin Mihai. El a arătat că 
brigada sa a folosit cu rezultate 
bune o haveză, dar cind ortacii 
s-au obișnuit, haveza a fost scoasă 
din abatajul lor. Abatajul se ter
minase, dar ar fi trebuit din timp 
pregătit un alt loc de muncă pen
tru acest utilaj. Nu s-a procedai 
așa. Haveza a stat mult timp ne
folosită. Aceasta denotă că nu s-au 
creat încă toate condițiile pentru 
folosirea la maxim a utilajelor cu 
care este dotat sectorul. Tovarășul 
inginer Lupșa Nicolae a arătat că 
sectorul II este cel mai mecanizat 
sectar din cadrul exploatării și că 
aceasta constituie o importantă re
zervă de creștere â productivității 
muncii.

In cadrul discuțiilor s-a insistai 
mult și asupra ridicării calificării 
muncitorilor pentru a-i înarma cu 
cunoștințe cit mai complete despre 
utilajele din sector, ajutindu-i ast
fel să le folosească judicios în a- 
bataje. In hotărîrea adoptată de 
adunarea generală se preconizează 
că în luna decembrie sectorul II

-------- ©----------
NOTA

Cinematograful
Printre numeroasele obiective so- 

cial-culturale aflate în lucru pe 
șantierul Lupeni este și noul cine
matograf de 500 locuri din Braia, 
împreună cu un complex de maga
zine. Termenul de predare ar fi 
lost pe la sfirșitul acestui an, dar...

Lucrările la acest cinematograf, 
au început de mult. Dar ele 
desfășoară cu viteză... melcului. 
Nici pînă acum ou a fost pus a- • 
coperișul la clădire, nu s-a ajuns 
la închiderea spațiului interior șl 
începerea finisajelor. Căror cauze 
se datorește această r aminele in 
urmă ? In primul rînd, slabei a- 
provizionări a lotului respectiv cu 
materiale. Pentru buna desfășurare 
a muncii ar fi necesare următoa
rele materiale: 2 000 m.p. carton 
asfaltat, 2 000 m.p. pînză de am
balaje și însemnate cantități de 
benzină și motorină (200 kg. zilnic) 
pentru izolația acoperișului, soluție 
ignifuga, 1 200 m.p. parchete 
stejar, praf de piatră, ciment 

tre cei mai buni eursanți care 
cunoștințele însușite obțin rezul
tate frumoase și în producție se 
numără zidarii Froșt Ștefan, Spira- 
che V., Andrei C„ zugravii Duml- 
trașcu Nicoiița, Ghioean Mircea, 
instalatorii Radu Petrache, Tismate 
Ovidiu, Radu P., Pătru Oprea Șl 
parchetatorul Nertea Fior ea.

Agregate moderne, muncitori 
cu e pregătire corespunzătoare

Perfecționarea continuă a pregă
tirii tebnico-profesionale a munci
torilor energeticieni este o cerin
ță de mare importanță impusă de 
modernizarea centralei termoelec
trice din Paroșeni.

In uzină întregul tineret Învață 
la cursurile serale ale școlii me
dii, școlilor de maiștri precum și 
în invătămîntul superior. Aproape 
100 de tineri frecventează cursu
rile de specializare ce se organi
zează în uzină pentru specialitățile 
de lurbiniști, electricieni și mun
citori la cazane. Cursanților 11 se 
predau lecții în legătură cu tehno
logia profesiei, protecția muncii, 
organizarea și planificarea produc
ției. Printre 
eursanți se 
Ștefan, Wilk 
fbiiKțanu Mșngl*  și șutii.

să realizeze o producție zilnică e- 
gală cu cea prevăzută pentru ianua
rie 1964. In acest scop s-au propus 
o serie de măsuri pentru folosi
rea tuturor rez.srvelor de creștere 
a productivității muncii Printre a- 
cestea amintim organizarea lucrului 
pe baza graficului ciclic in abata
jele frontale pentru a se atinge 
viteze de avansare de cei puțin 
27 m. pe lună, extinderea armării 
metalica la toate abatajele și in
troducerea mașinii de havat pina 
la 1 noiembrie a.c. la locul de 
muncă al brigăzii lui Nicoară Ioan, 

In cadrul lucrărilor adunării a 
luat cuvîntul tovarășul Karpinecz 
loan, secretar al Comitetului oră
șenesc de parlfți Petroșani. Vorbito
rul a indicat noului organ ales să 
pună în centrul muncii politice pro
blemele economice ale sectorului, 
să asigure în permanență un con
trol eficient asupra felului cum con
ducerea tehnică a sectorului tradu
ce în viată măsurile prevăzute pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
și în special pentru ridicarea ne
contenită a productivității muncii 
pe baza folosirii utilajelor mo'der- 
na existente in sector și extinderea 
procedeelor avansate de lucru. Fo
losind mai bine rezervele de creș
tere a productivității muncii, colec
tivul sectorului II Vulcan, îndru
mat de organizația de partid, va 
obține noi succese în lupta pen
tru realizarea sarcinilor da plan 
a angajamentelor de întrecere.

Și

trebuie termmat
500 kg. sîrmă galvanizată de 3 mm. 
și instalație de ventilație-calorifer. 
Aceste materiale lipsesc și din a- 
ceastă pricină lucrul stagnează. Lo
tul respectiv mai trebuie încadrat 
cu un sudor dotat cu aparat de 
sudură pentru terminarea legături- 

. lor la armăturile de acoperiș și un 
tinichigiu pentru lucrările respec
tive.

Conducerea șantierului 
trustului de construcții 
toare să rezolve urgent 
aprovizionării lotului de
tie a noului cinematograf din Lu- 
peni, să încadreze această . lucrare 
cu muncitorii calificați necesari. 
Trebuie făcut totul pentru a se 
accelera lucrările la acest obiec
tive cultural pentru a fi terminat 
și dat la timp în folosința oame
nilor muncii din Lupeni.

MIHAI ȘTEFAN

întrecut 
de cam- 
totodată 
la etapa

Regiunea Hunedoara 
fl-a desemnat campionii

Sala de sport din Petrila a găz
duit recent etapa regională a cam
pionatului republican individual la 
lupte libere juniori. Cu acest pri
lej cei mai buni luptători apar- 
ținînd asociațiilor sportive Cons
tructorul Hunedoara, Mureșul De
va și Jiul Petrila s-au 
pentru cucerirea titlurilor 
pioni regionali pe 1963 și 
a dreptului de a participa 
finală.

După întreceri dîrze, cele 10 
titluri au revenit în ordinea ca
tegoriilor următorilor sportivi: 
cat. 50 kg: Cojocaru Vasile — 
Constructorul Hunedoara;■ cal. 52 
kg: Cionca Lucian — Mureșul 
Deva; cat. 55 kg. Căpșună Dumi
tru — Constructorul Hunedoara; 
cat. 59 kg: Hotoș Alexandru — 
Jiul Petrila; cat. 63 kg: Cutulas 
Andrei — Constructorul Hunedoa
ra cala 68 kg: Nyilas Andrei — 
Jiul Petrila: cat. 73 kg: Tăian 
Nicolae — Jiul Petrila ; cat. 79 kg: 
Hening Horst — Constructorul Hu
nedoara cat. 85 kg: Pitini Um
berto — Jiul Petrila; cat. grea : 
Bereș Ștefan — Jiul Petrila.

S. BALO1
corespondent

Campionatul orășenesc 
de fotbal

Tn cadrul campionatului orășe
nesc de fotbal, etapa din 20 oc
tombrie, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Sănătatea Petroșani 
— C.C.V.J. Petroșani 4—0, C.F.R 
Petroșani — Preparația Petrila 
1—1, Constructorul Lupeni — Ener
gia Paroșeni 4—3, T.C.M.E. Paro
șeni — Retezatul Uricani 1—2, 
Preparatorul Lupeni — Unirea 
Bănița 0—2.

„Cupa cupelor 
la fotbal

In „Cupa cupelor" la fotbal, la 
Viena s-a disputat al treilea meci 
dintre echipele Olimpiakos Pireu 
și Zaglebie (Varșovia). Echipa 
qreacă a repurtat victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0). Echipele Dlna-

mo Zagreb <. Linz au
terminat din nou la egalitate : 2—2 
(după prelungiri). Prin tragere la 
sorti echipa Dinamo Zagreb s-a 
calificat pentru turul următor. Pro
gramul viitoarelor înlîlnirl este ur
mătorul : Motor Zwickatî — M.T.K - 
Budapesta; Fenerbahce — F. C 
Linfield; Barcelona Hamburger; 
Celtic —■ Dinamo Zagreb; Slovan 
Bratislava — Xorough United,- 
Sporting Lisabona — Apoel Nico
sia; Olimpique Lyon — Olimpiakos 
Pireu,- Tottenham Hotspur — Man-и 
Chester United. j

Tenis de masă
Jucătorii noștri șî-au început, 

pregătirile în vederea campionate»! 
lor internaționale de tenis de me»ț 
să ale Iugoslaviei (Ljubljana 7—10 
noiembrie) și R, P. Ungare (Buda
pesta 15, 16, 17 noiembrie). Din lot 
fac parte Radu Negulescu, Dorin 
Giurgiucă, Gh. Cobîrzan, Maria A- 
lexandru, Ella Constantinescu și 
Catrinel Folea.

de rugbl 
Capitală 

dintre «•

Campionatul republican 
de rugbi

Campionatul republican 
programează sîmbătă în 
de la orele 15,30 meciul 
chipele Steaua și Progresul Bucu
rești. Jocul se va disputa pe te
renul clubului Steaua din Ghencea. 
Duminică au loc întîlnirlle : Bu
curești : Dinamo — Rulmentul Bîr- 
lad (Dinamo ora 9,00); Grivița ro
șie — C.S.M.S. Iași (ora 11,00 teren 
Parcul copilului); Unirea — Farul 
Constanța 
Petroșani: 
mișoara; 
București.

(teren Unirea ora 15,00); 
Știința — Știința Ti- 

Cluj : Știința — Gloria

(Agerpres)

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică dis
tractivă, 7,45 Cîntă oichestra de 
muzică populară „Orzișorul" din 
Roșiorii de Vede, 8.00 Sumarul pre
sei centrale, 8,30 Din lucrările com
pozitorului Achim Stoia, 9,00 Roza 
vfnturilor, 9,40 Muzică populară din 
Noua Zeelandă. 10,00 Interpreți ins
trumentiști de muzică ușoară, 11,05 
Muzică din opere comice, 11,35 
Muzică de estradă, 12.00 Melodii 
populare moldovenești, 13,10 Cîntă 
Valeria Radulescu și Ludovic Spiess, 
soliști ai Teatrului de stat de ope
retă, 14,00 Muzică populară inter
pretată de Maria Păunescu și Ne- 
lu Stan,, 15,30 Piese interpretate ele 
fanfaiă, 16,15 Vorbește Moscova!, 
17,12 Poem festiv de. Alfred .Men
delson, 18,20 Actualitatea muzica
lă, 19,25 Vitrina cu noiităti de 
muzică ușoară (reluare), 20,45 Me
lodii populare cerute de ascultători, 
22,20 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,10 Arii din opere, 11,00 
Cîntece și versuri pentru cei mici, 
12,05 Dansuri vocale și orchestrale 
din operete, 12,30 Melodii șl inter
preți 
13,30 
14,05 
lodiL 
tului 
poarelor, 18,30 Din cele mai cunos
cute melodii populare, 19,00 Album 
de operetă, 19,30 Muzică populară, 
20,40 Muzică de dans, 22,00 Can
țonete interpretate de Joseph 
Schmidt.

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Fortăreață pe Rin ; Republioa : Cel 
mai mare spectacol.



STEAGUL ROȘU

„NiMfia salută tratatul 
le la Nestoia"

( OSLO 24 — (Agerpres).
In raportul de politică externă 

prezentat în Storting (Parlament) 
ministrul afacerilor externa al Nor
vegiei, Lange, a declarat că „Nor
vegia salută Tratatul de la Mosco
va cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în cele trei me
dii ca pe o expresie concretă a 
apropierii dintre Est' și Vest și a 
destinderii încordării internaționa
le".

O mare însemnătate pentru des
tinderea încordării internaționale, 
a subliniat Lange, o are faptul că 
Tratatul a fost semnat' pînă în 
prezent ’de peste 100 de state.

—o—

H. Cabot Lodge 
a fost rechemat 

de la Saigon
WASHINGTON. — 24 (Agerpres). 
Departamentul de Stat al S.U.A. 

a anunțat miercuri că Herry Ca
bot Lodge, ambasadorul Statelor 
Unite în Vietnamul de sud a fost 
rechemat la Washington pentru 
consultări. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de stat a precizai 
că ambasadorul va sosi la Wa
shington la sfîrșitul lunii octom
brie și va rămîne timp de mal 
multe zile.

-=© = -

0. N. U. a trimis o misiune 
în Vietnamul de sud

SAIGON 24 (Agerpres).
Misiunea O.N.U. însărcinată cu 

studierea la fața locului a felului 
in care sînt respectate drepturile 
omului în Vietnamul de sud a sosit 
în seara zilei dș 23 octombrie la 
Saigon. Președintele misiunii, Ab
dul Rahman Pazhwak, a subliniat 
în declarația făcută la sosire că 
membrii misiunii „vor studia", o- 
biectiv și imparțial, situația budiș- 
tilor în Vietnamul de sud și că 
sînt gata să primească petiții și 
cereri din partea oricăror persoa
ne sau grupuri .

După cum se știe, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a însărcinat mi
siunea ca în urma vizitei în Viet
namul de sud să-i prezinte un ra
port pe baza căruia să reia în dis
cuție Problema violării drepturilor 
omului în Vietnamul de sud

-=©—

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 24 — (Agerpres).
Intre 22—23 octombrie a avut 

loc la Sofia cea de-a patra sesiu
ne a Adunării Populare a R.P. Bul
garia. Sesiunea a adoptat o serie 
de legi printre cars legea cu pri
vire la contractele între întreprin
derile socialiste, legea cu privire 
la unele modificări privind impo- ! 
zitele locale, precum și alte legi. |

-------- - -------- ----------------—

Efopfupi pentpu reglementarea 
conflictului algepo-marocan

ALGER 20 (Agerpres).
La Alger, Rabat, Tunis și la New 

York continuă eforturile pentru 
reglementarea pașnică a conflictu
lui algero-marocan.

împăratul Etiopiei, Haile Selas 
sie a sosit la Tunis, unde inten
ționează să aibă întrevederi cu 
conducătorii tunisieni. De asame- 
nea, misiunea de mediere a Ligii 
Arabe, condusă de secretarul ge
neral Hassouna, a sosit la Rabat, 
venind de la Alger.

Trimisul special a! președintelui 
Ben Bella, Yazid, a avut la 23 
octombrie o întrevedere cu secre
tarul de stat al S.U.A.. Dean Rusk, 
căruia i-a prezentat situația de la 
frontiera algero-marocană și po-

Dezbateri In Comitelui ee tutelă 
al 0.

NEW YORK 24 (Agerpres).
La 23 octombrie, Comitetul de 

tutelă și pentru problemele teri
toriilor neautonome al Adunării 
Generale a O.N.U. a aprobat ra
portul Comitetului special pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, referitoare la situația din 
Rhodesia de sud și a recomandat 
Adunării Generale să adopte o 
rezoluție în această problemă.

Proiectul de rezoluție al Comi
tetului de tutelă propus spre a- 
probare Adunării Generale subli
niază că situația încordată din 
Rhodesia de sud se datoraază fap
tului că majoritatea covîrșîtoare 
a populației africane este lipsită 
de drepturi politice.

Rezoluția confirmă dreptul po
porului din Rhodesia de sud la 
autodeterminare și independență 
și exprimă regretul în legătură

MESAJUL LUI U TWAW
NEW YORK 24 — (Agerpres).
Intr-un mesaj dat publicității cu 

prilejul „Zilei Națiunilor Unite", 
U Thant, secretarul general al 

arată, î 'ie, că „cei
18 ani oare au trecut de la intra
rea în vigoare a Cartei O.N.U., 
ani uneori agitați și chiar tulburi, 
ne îndraptățeșc să sperăm".

„Cu toate că atmosfera interna
țională n-a fost eliberată definitiv 
de amenințarea războiului — se 
spune în continuare în mesaj — 
astăzi lumea trăiește în pace. Tra
tatul privind interzicerea experien-

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

Președintele Kennedy l-a primit 
pe președintele Boliviei

WASHINGTON 24 (Agerpres).
Președintele S.U.A., John Ken

nedy, l-a primit, pentru a doua 
oară, la 23 octombrie, la Casa Al
bă, pe președintele Boliviei, Victor 
Paz Estenssoro, care întreprinde o 
vizită oficială în S.U.A.

Intr-un comunicat comun d<lt 
publicității după încheierea aces
tei întrevederi, cei doi președinți 
au apreciat Tratatul de la Mosco
va eu privire la interzicerea ex- 
perierițelor cu arma nucleară în 
cele trei medii ca „un prim pas 
în direcția reducerii primejdiei de 
război".

Ei au relevat că propunerea pre
ședinților Boliviei, Braziliei, Chile, 
Ecuadorului și Mexicului privind 
transformarea Americii Latine în- 
tr-o zonă denuclearizată reprezintă 
„o mărturie concretă a interesului 
profund manifestat de aceste țări

N. I).
cu refuzul guvernului englez de a 
îndeplini rezoluțiile anterioare ale 
Adunării Generale referitoare la 
Rhodesia de sud. Acest document 
recomandă, de asemenea, guver
nului Ноше să nu satisfa-că cere
rea guvernului rasist din Rhodesia 
de sud privind acordarea indepen
denței, pînă ce în această țară nu 
va fi ales un guve^i care să re
prezinte majoritatea populației.

In continuarea lucrărilor sale, 
Comitetul de tutelă a examinat si
tuația din Africa de sud-vest, te
ritoriu aflat sub dominația auto
rităților din R.S.A.

In cadrul comitetului au luat cu- 
vîntul reprezentanți ai populației 
din Africa de sud-vest care au sub
liniat că Republica Sud-Africană 
extinde asupra acestui teritoriu 
politica sa de apartheid și îl îm
piedică să-și obțină independen
ta.

telor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă, a des
chis calea spre noi progrese și» 
sper că vor fi progrese mult mai 
semnificative spre pace și dezar
mare".

„In ceea ce privește libertățile 
fundamentale, Іипгэа este pe zi ce 
trece mai conștientă de faptul că 
aceste libertăți sînt intr-adevăr 
dreptul fiecărei ființe umane și că 
ele trebuie să fie garantate și pro
tejate în mod absolut", conchide 
secretatul general al O.N.U, 

față de problemele dezarmării".
Totodată, la Washington s-a a- 

nunțat că președintele Boliviei l-a 
invitat pe președintele S.U.A. să | 
facă o vizită în Bolivia.

---------- -■-------------------

un proiect de lege rat că

ADEN. — După cum anunță a- 
genția Reuter, ministru! apărării ai 
Angliei, T hor ne'y croit, se află 
într-o vizită de trei zile in teri
toriile din Arabia de sud. La 23 
octombrie, ministrul apărării en
gleze a vizitat baza militară en
gleză din Aden, unde s-a întîlhit 
cu comandanții forțelor militare na
vale și aeriene.

BUENOS AIRES. — Referindu-se 
la cercuri guvernamentale argeu 
tiniene bine informate, agenția 
France Presse anunță că la 4 no 
iembrie Congresul național din 
Argentina urmează să fie convo
cat în sesiune extraordinară, cu 
care prilej guvernul va prezenta 
spre aprobare 
care să anuleze contractele încheia
te în 1958 cu unele firme petro
liere străine de către guvernul 
fostului președinte al Argentinei.

- Arturo Frondizi.
MANILA. — Cei aproape 3 000 

de docheri din portul din Manila 
și-au reluat, la 23 octombrie, lu
crul, după o grevă Începută Încă 
în luna mai. Greva a luat sfîrșit 
cu' victoria docherilor, care na au 
revenit la lucru decît după ce au
toritățile le-au recunoscut uniu
nile sindicale.

NEW YORK. — Intr-o familie 
din New York s-au născut la 23 
octombrie 4 copii gemeni — 3 fe
tițe și un băiat. Atît mama cît și 
cei 4 gemeni sînt sănătoși.

WASHINGTON. — Miercuri sea-

Ііі«ш|і8 deWi В. P. I. h Comilelnl 
реши topliaiea loaieilglui

GENEVA 24 (Agerpres).
Tn cadrul lucrărilor sesiunii a 

12-a a Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa la 
punctul „Evoluția comerțului inter- 
european" a luat cuvîntul Lascu 
Gheorghe, director în Ministerul 
Comerțului Exterior al R. P. Romî- 
ne. El a subliniat participarea cres- 
cîndă a R. P. Romîne la comerțul 
internațional, arătînd că schimbu-

AMtA Perspectivele învățăm întului
LONDRA 24 (Agerpres).
La Londra a fost dat publicită

ții un studiu asupra perspective
lor învățămîntului din Anglia, în
tocmit de o comisie guvernamen
tală, alcătuită din 10 membri, în 
fruntea căreia s-a aflat lordul 
Robbins. Studiul cuprinde 6 volu
me și este, după cum transmite a- 
genția Reuter, rezultatul unor cer
cetări efectuate de membrii comi
siei în țară și în străinătate.

Potrivit constatărilor comisiei, 
învățămîntul superior britanic va 
trebui, pînă în anul 1980, să pri
mească 560 000 de studenți pentru

------- o------
Ch. Jagan s-a întîlnit cu Duncan Sandys

LONDRA. — 24 (Agerpres).
Primul ministru al Guyanei bri

tanice, Cheddi Jagan, care condu
ce delegația Partidului progresist 
popular la conferința de la Lon
dra pentru problema constituției 
tării, s-a întîlnit la 23 octombrie 
cu Duncan Sandys, ministrul pen
tru problemele coloniilor si Com- 
monwealthului.

------------ ©-------------

Conierința de presă a lui J. Anany
LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres).
La Leopoldville a avut loc o con

ferință de presă a ministrului de 
război Jerome Anany, care după 
introducerea stării excepționale a 
fost investit cu mari puteri.

In cadrul acestei conferințe de 
presă el a anunțat interzicerea ac
tivității în Congo a partidelor pa
triotice Mișcarea națională congo- 

ra președintele S.U.A., Kennedy g 
avut o întrevedere 'cu liderii din 
Camera reprezentanților ai celor 
două partide republican și demo
crat pentru a obține sprijinirea 
în congres a proiectului de lege 
propus de el în legătură cu drep
turile civile. Agenția Associated 
Press menționează că în cadrul în
trevederii dintre președinte și re
prezentanții republicani și demo- 
crați „nu s-a ajuns la un rezultat 
definitiv".

COPENHAGA. — Răspunzînd la 
interpelarea deputjjilor din partea 
partidului socialist popular în Fol
keting (parlament), primul ministru 
Otto Krag al Danemarcei a decla- 

„hotărîrea guvernului danez 
privind interzicerea amplasării ar
mei atomice pe teritoriul Dane
marcei rămîne în vigoare".

REYKJAVIK. In Parlamentul 
islandez a început examinarea pro
iectului bugetului de stat al Islan- 
dei pe anul 1964. Prezentînd pro
iectul de buget, ministrul de finan
țe al Islandei, Gunnar Thoroddsen, 
a declarat că în anul 1963 situația 
economică a țării s-a înrăutățit, de
ficitul balanței comerțului exterior 
a crescut. El a menționat că gu
vernul elaborează în prezent mă
suri privind lupta împotriva infla
ției.

In cadrul dezbaterilor pe margi
nea proiectului deputății opoziției 
au cerut revizuirea actualei politici 
economice a guvernului. 

rile comerciale ale Romîniei au 
crescut în ultimii ani.

Vorbitorul a scos in evidență 
schimbările importante intervenite 
în comerțul exterior al R. P. Ro
mîne ca urmare a industrializării 
socialiste a tării.

Vorbitorul a subliniat rolul care 
revine Comitetului în eliminarea 
barierelor care mai tfinează dez
voltarea comerțului internaționaL 

a putea face față viitoarelor sar
cini ale țării. Pentru a atinge a- 
cest obiectiv imperativ este nece
sară construirea a 28 de universi
tăți noi și crearea a 60 de institu
ții preuniversitare. Pentru aceasta, 
se subliniază în studiu, guvernul 
englez va trebui să facă investi
ții în valoare de 1 420 000 000 lire 
sterline.

, „Atît în domeniul cultural, cît 
și în cel intelectual sînt necesare 
acțiuni viguroase pentru a înde
părta pericolul declinului relativ 
al țării în această direcție", se spu
ne în studiu.

In declarația dată publicității du
pă întrevedere Cheddi Jagan sub
liniază că Partidul progresist popu
lar; condus de el cere soluționarea 
imediată a tuturor problemelor și 
stabilirea datei acordării indepen
denței. Partidul său consideră că 
„stabilirea datei proclamării inde
pendenței va pune capăt tulbură
rilor din tară".

leză (partid întemeiat de P. Lu
mumba), Partidul solidarității afri
cane din care face parte și An
toine Gizenga, a Partidului con
venției populare și a Uniunii, afri
cane democrate. Totodată a fost 
interzisă și activitatea organiza
țiilor de tineret aparținînd aces
tor partide.

După cum relatează agențiile 
de presă Ia Leopoldville, situația 
devine tot mai încordată. Sînt luate 
noi măsuri in vederea înăbușirii 
valului de proteste populare și a 
acțiunilor organizațiilor sindicale, 
care condamnă măsurile ilegale 
ale guvernului. Pe străzile capita
lei congoleze patrulează detașa
mente motorizate ale poliției. Au 
început să funcționeze Tribunalele 
militare care, o dată cu introdu
cerea stării excepționale, au înlo
cuit tribunalele civile. La închiso
rile din Leopoldville și din împre
jurimile orașului, unde sînt deți
nuți patrioți congolezi, a fost înăs
prit regimul de detențiune
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Restaurarea 
navei „Victory"

LONDRA 24 (Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„Times", amiralitatea britanici*  a 
anunțat încheierea primei faze a 
vastelor lucrări de restaurare a 
navei „Victory", cea mai mare 
navă a flotei lui Nelson care a 
participat la luptele de la Trafalgar.

ziția algeriană în această proble
mă. Părăsind Departamentul de 
stat, Yazid a declarat : „La procla
marea independenței Algeriei au 
fost fixate frontierele, dslimitîn- 
du-se teritoriul controlat anterior 
de francezi. Cerem respectarea a- 
cestor frontiere".

In seara zilei de 23 octombrie, 
postul de radio algerian a transmis 
un buletin de informații în care 
a anunțat că în urma luptelor din 
sectorul ds frontieră cuprins între 
Hassi Beida și Tindjoub, trupele 
marocane au fost obligate să se 
retragă la circa 60—70 km. O con
traofensivă marocană, anunță pos
tul de radio Alger, a fost respin
să de trupele algeriene.

Se precizează că lucrările din 
ultimii zece ani au costat peste 
300 000 lire sterline.

Au fost necesare achiziții spe
ciale de material lemnos, iar pie
sele uriașe de stejar și lemn de 
tek au fost tăiate și prelucrate de 
meșteri cu- unelte similare celor 
folosite la construirea navei, în 
1759, la șantierul naval din Chat
ham.

întregul mobilier și decorația 
interioară vor respecta cu strts- 
tete modelele originale pentru a 
asigura o cît mai mare identitate.
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